BIJDRAGE LESGELD
Wij vinden dat een cursus binnen het (financiële) bereik moet liggen van alle cursisten van Scholen in de Kunst. Hiervoor
zijn er twee financiële regelingen, waarvoor cursisten in aanmerking kunnen komen. Voldoe jij aan de voorwaarden?
Lees deze informatie.

JEUGDFONDS CULTUUR
Je kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur (voorheen Jeugdcultuurfonds) helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar de contributie/het
lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Zo kan je kind meedoen!
Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach,
schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Bij Scholen in de Kunst is dat Suzanne Vrolijk:
suzannevrolijk@scholenindekunst.nl. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De
contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de
bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij
jou in de buurt: www.jeugdfondssportencultuur.nl

HOE WERKT HET?
Stap 1: Vraag aan de juf of meester op school, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag
bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor je kan doen.
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten.
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans– of muziekschool of andere organisatie waar je
kind op les wil. Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

VRAGEN?
Neem contact op met:
Jolanda Kamphuis, coördinator Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht
06 54 65 79 69 (maandag, dinsdag, donderdag)
utrecht@jeugdfondscultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl

HANNEKE DELIS FONDS
Onder bepaalde voorwaarden kunnen (ouders van) cursisten van Scholen in de Kunst een beroep doen op het Hanneke Delis Fonds.
Hieronder kun je nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
Je dient aan al de volgende voorwaarden te voldoen:
1. De cursist (of zijn/haar ouders) woont in Amersfoort
2. Het inkomen van de cursist (of de ouders) valt in één van
de categorieën van de inkomenstabel van het betreffende
studiejaar. Er zijn twee inkomenstabellen: voor in
gezinsverband samenwonenden en voor alleenstaanden.
3. Een studiebijdrage voor inwoners van de gemeente
Amersfoort kan worden aangevraagd voor maximaal twee
cursussen in hetzelfde jaar, op voorwaarde dat deze twee
cursussen niet behoren tot dezelfde disciplines. Scholen in
de kunst onderscheidt de volgende disciplines: muziek,
dans, theater, en beeldende kunst/multimedia.
4. De studiebijdrage geldt alleen voor jaarcursussen en niet
voor korte cursussen of leskaarten.
5. Op muziekkorpscursisten is al een korting van toepassing.
Heb je volgens de inkomenstabel van deze Regeling recht
op een studiebijdrage, dan wordt genoemde korting
hiervan afgetrokken
6. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in
behandeling genomen.
7. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als zij
passen in het door het bestuur van het Hanneke Delis
Fonds beschikbaar gestelde budget voor het betreffende
cursusjaar.

1.

2.

3.

4.

HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN?
1.
2.
3.

4.

Een aanvraag voor een bijdrage dien je in vóór 1 september
van het studiejaar waarin je de cursus gaat volgen.
Het formulier waarmee je de studiebijdrage aanvraagt, kun
je opvragen bij Scholen in de Kunst.
Een aanvraag voor cursisten beneden de 18 jaar, of voor
cursisten van 18 t/m 20 jaar waarvoor ouders kinderbijslag
krijgen, wordt ingediend door de ouders of verzorgers. Dit
geldt ook voor cursisten die onder de Wet
Studiefinanciering BES vallen.
Uitwonende cursisten vanaf 18 jaar die onder de Wet
Studiefinanciering BES vallen en dus een prestatiebeurs of
gift krijgen, of cursisten vanaf 21 jaar, dienen zelf de
aanvraag in. Peildatum voor de leeftijd is 1 september.

5.

6.

7.

Als inkomen geldt:
a) het totaal fiscaal belastbaar inkomen van de cursist
(of zijn ouders/verzorgers) over het afgelopen jaar
b) voor cursisten vanaf 18 jaar die onder de Wet
Studiefinanciering vallen geldt de optelsom van:
 prestatiebeurs of gift
 opstarttoelage
 ouderbijdrage
 zelfstandig inkomen
c) voor cursisten vanaf 21 jaar geldt het fiscaal
belastbaar inkomen over het afgelopen jaar.
Voor gehuwden en samenwonenden geldt de som van het
fiscaal belastbaar inkomen en/of de inkomsten vermeld
onder 1b van beide partners.
Als het belastbaar inkomen in het jaar waarin de aanvraag
wordt gedaan naar verwachting (meer dan) 10% lager zal
zijn dan het inkomen in het voorafgaande jaar, dan vul je
op het aanvraagformulier het inkomen van het lopende
jaar in.
Het in punt 1 genoemd inkomen wordt verhoogd met een
aantal aftrekposten:
 de in mindering gebrachte rente en kosten m.b.t.
inkomsten uit eigen woning en uit goederen anders
dan de eigen woning
 zelfstandigenaftrek
 fiscale oudedagsreserve
 voorraad- en vermogensaftrek
 rentevrijstelling
 alimentatie voor kinderen tot 21 jaar.
Als over het afgelopen jaar geen aangifte voor de
inkomstenbelasting is gedaan, dan gaat Scholen in de Kunst
uit van het brutoloon van het voorafgaande jaar.
De aanvrager voegt bij het aanvraagformulier bewijsstukken
waar dat wordt gevraagd. Ook machtigt de aanvrager
Scholen in de Kunst en de Hanneke Delis Fonds tot het
controleren van de verstrekte gegevens.
Als blijkt dat de aanvrager onjuiste gegevens heeft
verstrekt, kan het fonds de verleende bijdrage
terugvorderen, evenals alle kosten die hieruit voortvloeien.

Het inschrijfformulier en de inkomenstabel kun je downloaden
op https://scholenindekunst.nl/cursussen/hanneke-delisfonds/of ophalen bij de cursistenadministratie in het Eemhuis.

BEREKENING INKOMEN
De in 2015 overleden Hanneke Delis heeft zich jarenlang enorm ingezet voor de muziekafdeling van Scholen in de
Kunst. Hanneke was erg begaan met kinderen die minder te besteden hebben en toch graag muziek willen maken.
Scholen in de Kunst heeft in overleg met de familie van Hanneke en de docenten ervoor gekozen om het voormalig
Studiefonds van Scholen in de Kunst om te dopen tot het Hanneke Delis Fonds. Zo zal ze altijd een belangrijk
onderdeel van Scholen in de Kunst blijven.

