Aanvraag studiebijdrage Hanneke Delis Fonds 2018-2019
Voor het invullen van deze aanvraag zie bijgevoegde exemplaar van de regeling studiebijdragen.
Dit aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld en voorzien van de gevraagde
bewijsstukken uiterlijk 1 september 2018 worden gestuurd aan:
Hanneke Delis Fonds
Postbus 1138
3800 BC Amersfoort

Gegevens aanvrager
O Man

O vrouw

Naam en voorletters
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Mobielnummer
Mailadres
Bent u

O gehuwd ( ga naar gegevens van echtgeno(o)t(e)/relatiepartner)
O samenwonend (idem)
O ongehuwd (ga naar vraag 1)
O gehuwd geweest (idem)
O gescheiden (idem)

Gegevens van echtgeno(o)t(e)/relatiepartner
Naam en voorletters

O Man

O Vrouw

Geboortedatum
Voor gehuwden of anderszins samenwonenden geldt als inkomen de som van het fiscaal
belastbaar inkomen van beide partners. (zie de regeling studiebijdragen)
1 Gegevens van de tot het gezin behorende kinderen in de leeftijd tot 21 jaar.
Naam en voornaam

Geboorte datum

2 Gegevens omtrent inkomen 2017
2a Bent u student(e)

O ja

O nee

2b Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan O ja

O nee

stuur dan inschrijvingsbewijs IB groep
mee + studiebeurstoewijzing
ga naar vraag 3b
ga naar vraag 2b

stuur een volledig ingevulde
aangiftebiljet mee.
geen aanslag van de belastingdienst
ga naar vraag 4
stuur kopieën van de jaaropgave(n) mee
ga naar vraag 3

Z.O.Z.

3 Overige inkomsten 2017 (zie de regeling studiebijdragen)
3a Hebt u overige inkomsten

O ja
O nee

3b soort inkomsten

ga naar vraag 3b
ga naar vraag 4
aanvrager

echtgeno(o)te/partner

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4 Sterk afwijkend inkomen in 2018
zal uw inkomen in 2018 sterk afwijken van
het gegeven inkomen over 2017

O ja
O nee

op een bijlage nadere toelichting
ga naar vraag 5
ga naar vraag 5

5 Kosten muziekinstrumenten
5a Hebt u in de afgelopen 5 jaar kosten gehad O ja
O nee

ga naar vraag 5b
ga naar vraag 6 ondertekening

5b Kosten zijn afschrijvingen (maximaal 20% per jaar) en/of financieringskosten. Deze vraag geldt
niet voor de kosten van instrumenten die u tegen een geringe vergoeding van de muziekschool
hebt gehuurd.
Soort instrument

Aanschafjaar

Koopprijs

Kosten 2017

€

€

€

€

€

€

6 Heeft aanvraag gedaan bij het jeugdfonds Cultuur voor een bijdrage in de kosten van het lesgeld
0 ja
0 nee
7 Ondertekening
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u:
Bekend te zijn met de "regeling studiebijdragen"
De gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt
De fonds te machtigen voor het controleren van de verstrekte gegevens
Het onvolledige aanvraagformulier niet in behandeling wordt genomen
Plaats

Datum

Naam

Handtekening

Inlichtingen: Hanneke Delis Fonds bij Gonny van Bijsteren 033 467 34 77
gonnyvanbijsteren@scholenindekunst.nl

