AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE CULTURELE VORMING CURSUSJAAR
2019-2020
Toelichting
Dit aanvraagformulier is bedoeld om een aanvraag te doen voor een subsidie culturele vorming van
de gemeente Steenbergen. Doelstelling van de subsidie is om buitenschoolse culturele
vormingsactiviteiten te stimuleren, en daarmee kinderen een kans te bieden om hun creatief talent te
ontdekken en te ontwikkelen. De Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en de
Subsidieregeling kunst en cultuur gemeente Steenbergen 2015 vormen de wettelijke basis voor de
behandeling van de aanvraag.

De aanvraag
Een aanvraag om subsidie kan één maal per cursusjaar worden ingediend. De aanvraag wordt
ingediend na 1 augustus van het betreffende cursusjaar. Het college beslist op een aanvraag binnen
acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen een
aanvraag om subsidie indienen. Voor subsidie komt het lesgeld van een cursus in aanmerking.

In te vullen gegevens
1. AANVRAGER
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN:
verzamelinkomen over 2018 van beide ouders/verzorgers:

2. LEERLING
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:

3. CURSUSAANBIEDER
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
Soort cursus:

Ondertekening
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Met de ondertekening verklaart u dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indienen aanvraag
Per post: Gemeente Steenbergen, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA
Steenbergen. Per mail: info@gemeente-steenbergen.nl. De subsidieaanvraag 2019-2020 moet door
ons ontvangen zijn voor 31 juli 2020.

Informatieblad
Meer informatie over o.a. de inkomensgrens die aan deze subsidieregeling is verbonden, kunt u
terugvinden op het Informatieblad Subsidie Culturele Vorming 2019-2020 dat u op onze website kunt
raadplegen. Tevens is dit informatieblad op te vragen bij de receptie van het gemeentehuis.

Bijlagen
De volgende bijlagen dient u bij dit aanvraagformulier toe te voegen:
1. Een bewijs van inschrijving en een factuur van de aanbieder voor het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft;
2. De gegevens waaruit uw verzamelinkomen blijkt (bijvoorbeeld een kopie van een definitieve
belastingaanslag over 2018 of een kopie van uw jaaropgaaf).

Eisen aan docent
Aan individuele docenten worden aanvullende eisen gesteld. U hoeft verder geen actie te
ondernemen wanneer de cursus bij een individuele docent wordt gevolgd die is geregistreerd bij de
gemeente. De lijst met geregistreerde docenten vindt u op onze website, via de gemeentewinkel (klik
op letter a in de a-z index), tabblad Aanvraagformulieren, overzicht aanbieders culturele activiteiten.
Hier vind u ook meer informatie over de subsidieregeling culturele vorming zoals het infoblad

subsidie culturele vorming. Mocht de docent niet voorkomen op de lijst, dan moet u de volgende
documenten bij de subsidieaanvraag voegen:
- het diploma van een kunstvakopleiding op ten minste HBO-niveau of een bewijs van
inschrijving van minimaal het tweede studiejaar van een dergelijke opleiding van die persoon.
Als een docent niet over een document zoals hiervoor omschreven beschikt, kan door de
docent contact worden opgenomen met mevrouw Houke van de afdeling Welzijn & Zorg om
te bekijken of op een andere wijze kan worden aangetoond dat de docent over voldoende
kennis beschikt om te doceren in de discipline waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
- een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan twee maanden) van die persoon;
U kunt ook de docent vragen om de gegevens in te dienen. Let wel, de subsidieaanvraag wordt pas
behandeld nadat alle gegevens zijn ontvangen door de gemeente. Indien de docent de gevraagde
gegevens niet kan of wil overleggen komt uw kind niet in aanmerking voor subsidie.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw C. Houke.
U kunt haar bereiken via tel. 0167- 543323 of c.houke@gemeente-steenbergen.nl.

