Aanvraagformulier bijdrage lesgeld
muziekonderwijs 2020/ 2021
Gegevens leerling:
Achternaam:

_____________________________ Roepnaam: _________________

Adres:_____________________________________

Voorletter(s): ________

Postcode en Woonplaats: ___________________________

Geboortedatum: ___________________________
Gegevens muziekonderwijs
volgt gedurende het schooljaar 2020 / 2021 muziekonderwijs bij:
Naam muziekschool: ____________________________________________________________________________
Naam muziekdocent: ___________________________________________________________________________
Naam muziekvereniging: ________________________________________________________________________
Muziekonderwijs voor het volgende instrument: __________________________________________________
De kosten van het muziekonderwijs bedragen: ____________________________________________________
Gegevens aanvrager; ouder/verzorger:
Achternaam: ________________________________________ Voorletter(s): ______________________
Telefoonnummer: ___________________________________ 0 man / 0 vrouw
E-mailadres:

___________________________________

Vraagt voor bovengenoemde leerling een bijdrage aan voor het lesgeld muziekonderwijs en hij/zij machtigt:
•
voornoemde muziekschool/docent/vereniging de aanvraag daarvoor in te zenden aan de gemeente Koggenland
en
•
de muziekschool/docent /vereniging de door de gemeente toe te kennen bijdrage in mindering te brengen op de
nota.
Datum:
Handtekening:

Toelichting op het aanvraagformulier
Algemeen:
Met dit formulier kan een bijdrage worden aangevraagd in de kosten van muziekonderwijs.
Muziekonderwijs omvat ook zangles, maar niet de Algemene Muzikale Vorming. Dat wordt namelijk niet gezien als
muziekonderwijs, maar is een speelse manier van kennismaken met algemene muzikale begrippen en de beginselen van
het notenschrift.
De muziekdocent of muziekvereniging is niet gevestigd in Koggenland:
Het is ook mogelijk een bijdrage aan te vragen indien muziekonderwijs gevolgd wordt bij een docent of muziekschool die
niet binnen de gemeente Koggenland is gevestigd. Burgemeester en wethouders bepalen dan of zij de docent of
muziekschool erkennen en de gevraagde bijdrage betalen.
Er kan geen beroep op de regeling worden gedaan indien de muziekles wordt gevolgd bij een muziekvereniging die niet
binnen de gemeente is gevestigd.
De hoogte van de bijdrage:
De hoogte van de lesgeldbijdrage wordt door het college vastgesteld, is mede afhankelijk van het aantal leerlingen en
bedraagt nooit meer dan 50% van het lesgeld.
Voorwaarden om voor de bijdrage in aanmerking te komen:
- Inwoner van Koggenland:
De regeling staat alleen open voor inwoners van de gemeente Koggenland.
- Leeftijd:
Een leerling mag op 1 augustus van dit schooljaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
- Erkende docent:
Het muziekonderwijs moet worden gevolgd bij een door het college erkende docent of binnen de gemeente gevestigde
muziekvereniging. Een docent komt voor erkenning in aanmerking indien deze een HBO opleiding succesvol heeft
afgerond voor het instrument waarop hij/zij les geeft. Een muziekvereniging dient de lessen te laten verzorgen door een
daartoe gekwalificeerde docent.
- Vóór 1 oktober aanvragen.
Het volledig ingevulde formulier moet vóór 1 oktober bij de muziekdocent/school/vereniging worden ingeleverd. Deze
verzamelt de aanvraagformulieren en stuurt ze door naar de gemeente.
De gemeente betaalt de bijdrage aan de muziekdocent/school/vereniging. Deze brengt de bijdrage in mindering op de
nota voor de leerling.
- 80% aanwezigheid:
Om in aanmerking te komen voor de bijdrage dient de leerling minimaal 80% van de lessen te volgen.
- Ieder jaar opnieuw aanvragen:
Indien de leerling het daarop volgende jaar weer muziekonderwijs gaat volgen, moet opnieuw een aanvraagformulier
worden ingediend.
- Eén bijdrage per leerling per jaar:
Per jaar kan voor een leerling slechts voor één instrument een bijdrage worden aangevraagd.
Nadere informatie:
Indien u naar aanleiding van dit formulier vragen heeft over de lesgeldbijdrageregeling kunt u contact opnemen met
Dieuwke Schuijtemaker van de afdeling Welzijn. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer 0229 – 548379 of via de mail:
d.schuijtemaker@koggenland.nl

