
Of per post  aan: Hanneke Delis Fonds
Postbus 1138
3800 BC  AMERSFOORT

A. GEGEVENS AANVRAGER

Deze aanvraag is O voor jezelf, voor de cursus
O voor je kind(eren)

Ben je O alleenstaand
O gehuwd
O in gezinsverband samenwonend 

Voor gehuwden of anderszins samenwonenden geldt als inkomen de som van het fiscaal belastbaar
inkomen van beide partners. 

B. GEGEVENS PARTNER (indien van toepassing)

Naam en voorletters

C. GEGEVENS KINDEREN (indien van toepassing)

Naam en voornaam Cursus JFSC*

1. - - O

2. - - O

3. - - O

4. - - O

* Vink aan indien een aanvraag voor je kind is gedaan voor een bijdrage in het lesgeld bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC).

AANVRAAG LESGELDBIJDRAGE HANNEKE DELIS FONDS 2022-2023

Voor het invullen van deze aanvraag zie de voorwaarden en inkomenstabel.
Dit aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Samen met de gevraagde 
bewijsstukken kan het uiterlijk voor 1 oktober 2022 worden gestuurd naar  
administratie@scholenindekunst.nl.  Let op: als je dit jaar al een bijdrage van het fonds ontvangt dan is de 
uiterste datum van inlevering van jouw aanvraag 1 juli 2022.

Geboortedatum

Naam en voorletters

Postcode / Woonplaats

Geboortedatum

Mailadres

Geboortedatum

Telefoonnummer

Adres
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D. GEGEVENS OMTRENT INKOMEN 2021

D1 Ben je student
O ja stuur dan toekenningsbewijs van ministerie mee 

+ prestatiebeurs of giften toewijzing 
O nee

D2 Heb je aangifte inkomstenbelasting gedaan
O ja

O nee

stuur een volledig ingevuld aangiftebiljet 2021 mee
geen aanslag van de belastingdienst
stuur een kopie van je jaaropgave(n) 2021 van je laatste 
werkgever en/of uitkeringsinstantie mee

E. ONDERTEKENING

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaar je: 

* Bekend te zijn met de voorwaarden Hanneke Delis Fonds
* De gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt
* Het fonds te machtigen voor het controleren van de verstrekte gegevens

Plaats

Naam

Datum Handtekening

Let op: een onvolledig ingevuld aanvraagformulier wordt niet in behandeling genomen 

VERVOLG AANVRAAG LESGELDBIJDRAGE HANNEKE DELIS FONDS
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