INFORMATIE SUBSIDIE CULTURELE VORMING
Op 1 augustus 2015 is de Subsidieregeling culturele vorming in werking getreden. Met deze regeling
komen kinderen onder de 18 jaar in aanmerking voor een subsidie voor het volgen van een cursus op
het gebied van culturele vorming. Individuele subsidie voor muziekonderwijs is ook opgenomen in
deze regeling.
Voor wie is dit infoblad interessant?;
Ouders/verzorgers die voor het cursusjaar 2018/2019 voor hun kind subsidie willen aanvragen
voor een cursus op het gebied van culturele vorming;
-

Aanbieders van cursussen (op het gebied van culturele vorming) voor kinderen onder de 18 jaar.

Voor welke cursussen kunt u subsidie aanvragen?
Met de nieuwe subsidieregeling kunt u niet alleen subsidie aanvragen voor muziekcursussen, maar
ook voor dans, theater of beeldende kunst. De subsidie heet vanaf 1 augustus 2015 ‘subsidie culturele
vorming’.
Wat is de hoogte van de subsidie?
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van uw verzamelinkomen (is uw totale inkomen) en de aard
van de cursus. Daarnaast is er een maximaal verzamelinkomen vastgesteld. U kunt alleen een
subsidie aanvragen wanneer u een vastgesteld verzamelinkomen heeft van maximaal € 33.500.
Is uw inkomen hoger dan € 33.500,- dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.
In de volgende tabellen ziet u per discipline, gekoppeld aan het verzamelinkomen, de maximale
subsidiebedragen.
Tabel 1: Cursus op het gebied van muziek, dans, theater of beeldende kunst

Belastbaar
verzamelinkomen

Subsidie
percentage

Maximale
subsidiabele kosten
voor een cursus op
het gebied van
muziek

minder dan € 17.000,van € 17.001,- tot € 22.500,van € 22.501,- tot € 28.000,van € 28.001,- tot € 33.500,-

90% van het lesgeld
75% van het lesgeld
65% van het lesgeld
50% van het lesgeld

€ 910,€ 910,€ 910,€ 910,-

Maximale
subsidiabele
kosten voor een
cursus op het
gebied van dans,
theater of
beeldende kunst
€ 500,€ 500,€ 500,€ 500,-

Tabel 2: Cursus op het gebied van Algemene Muzikale Vorming (AMV) of Voorbereidend Instrumentaal
Onderwijs (VIO)
Maximale subsidiabele
Belastbaar verzamelinkomen
Subsidie percentage
kosten
minder dan € 17.000,85% van het lesgeld
€ 120,van € 17.001,- tot € 22.500,50% van het lesgeld
€ 120,van € 22.501,- tot € 28.000,30% van het lesgeld
€ 120,van € 28.001,- tot € 33.500,10% van het lesgeld
€ 120,-

Hoe vraag ik als ouder/verzorger de subsidie aan?
U kunt met het aanvraagformulier subsidie culturele vorming de subsidieaanvraag indienen. Bij het
aanvraagformulier moet u een aantal documenten meesturen:
een bewijs van inschrijving en een factuur van de aanbieder voor het cursusjaar 2018-2019;
gegevens waaruit uw verzamelinkomen blijkt (bijvoorbeeld een kopie van een definitieve
belastingaanslag over 2017 of een kopie van uw jaaropgaaf).
Voor wanneer moet ik de subsidieaanvraag indienen?
Een subsidieaanvraag moet worden ingediend tussen 1 augustus en 31 juli van het betreffende
cursusjaar. Een cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.
Eisen aan individuele docenten
Volgt of gaat uw kind een cursus volgen bij een individuele docent? Dan is het van belang om te weten
dat de individuele docent over de volgende documenten moet beschikken en deze bij de gemeente
moeten indienen:
 een diploma van een kunstvakopleiding op ten minste HBO-niveau of een bewijs van inschrijving
van minimaal het tweede studiejaar van een dergelijke opleiding. Als een docent niet over een
document zoals hiervoor omschreven beschikt, kan door de docent contact worden opgenomen
met mevrouw Houke van 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, afgekort VOG (niet ouder dan twee maanden).
De gemeente houdt een registratie bij van de docenten die de genoemde documenten al eerder
hebben ingediend. De lijst met docenten die al eerder de documenten hebben ingediend vindt u op
de gemeentelijke website (www.gemeente-steenbergen.nl). Op de website kiest u via de
gemeentewinkel (klik op letter a in de a-z index), tabblad Aanvraagformulieren, Overzicht aanbieders
culturele vorming. Daar vindt u de lijst met geregistreerde docenten. Hier staat ook meer informatie
over de subsidieregeling en kunt u het aanvraagformulier downloaden.
Mocht de docent niet voorkomen op de lijst, dan moet u de documenten die zijn genoemd onder
“Eisen aan individuele docenten” bij de subsidieaanvraag voegen. 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. Als de docent de gevraagde gegevens niet kan of wil indienen dan
komt uw kind niet in aanmerking voor subsidie bij die docent.
Wilt u zich als individuele docent registreren bij de gemeente?
Individuele docenten die de documenten zoals genoemd onder het kopje ‘eisen aan individuele
documenten’ bij de gemeente hebben ingediend worden geregistreerd. Voordeel van de registratie is
dat niet bij elke individuele subsidieaanvraag de documenten hoeven worden toegevoegd. Eenmalig
indienen is voldoende. Hiermee kunt u tijd en kosten besparen voor de ouders/verzorgers van een
cursist maar ook voor uzelf.
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De gemeente moet als instantie die de VOG verlangt ook een aantal gegevens invullen op het
formulier. U stuurt het door u ingevulde aanvraagformulier voor de VOG naar de gemeente, t.a.v.
mevr. C. Houke, Postbus 6, 4650 AA te Steenbergen. De VOG wordt dan verder aangevuld en naar u
teruggestuurd. Hierna kunt u de VOG indienen. Na toetsing ontvangt u bericht van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Voor meer informatie over de VOG zie https://www.justis.nl/producten/vog/vogaanvragen/.

Tot slot
Het aanvraagformulier subsidie culturele vorming kunt u vinden op de website: www.gemeentesteenbergen.nl of u kunt contact opnemen met mevrouw Houke van de afdeling Welzijn en zorg van
de gemeente Steenbergen via telefoonnummer 0167-543323. U kunt ook met vragen naar dit
telefoonnummer bellen.

