Overzicht aanbieders culturele activiteiten behorende bij infoblad
Subsidie culturele vorming

Op basis van de subsidieregeling culturele vorming kunnen kinderen onder de 18 jaar in aanmerking
komen voor een subsidie voor het volgen van een cursus op het gebied van culturele vorming. Onder
culturele vorming vallen o.a. cursussen muziekonderwijs, dans, theater en fotografie.
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
moet 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;
- Indien niet voldaan kan worden aan bovenstaande eis maar wel op een andere manier door de
docent aangetoond kan worden dat hij/zij over voldoende kennis beschikt om te doceren in de
discipline waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient de docent hiervoor contact op te nemen
met de behandelend ambtenaar van de afdeling Welzijn & Zorg
- een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgekort VOG (niet ouder dan twee maanden).
Hieronder treft u een overzicht aan van de docenten die de hiervoor genoemde documenten al
eerder hebben ingediend.
Naam:
Eddy Jansen- muziekdocent (Muziekschool Eddy J.)
Marco Brok- muziekdocent (Slagwerkschool Brok)
Mevrouw F.P. Verhoeven- muziekdocente (Studio “De Vliet”)
Mevrouw M.C. van de Dijk- muziekdocente
Mevrouw M.L. Luteijn- muziekdocente
De heer A.P.M. de Klerck- muziekdocent
Mevrouw B.J. Jonkers- muziekdocente
De heer P.F. Goedbloed- muziekdocent
Mevrouw A. Batteké-muziekdocente
De heer C. Bouwens-muziekdocent
Mevrouw C.J. van de Nobelen-muziekdocente
De heer B. Boekesteijn-muziekdocent (gitaar)
De heer I.N. van der Ham- muziekdocent (Happy Djembe-Percussie & Slagwerk)

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 moeten worden toegevoegd. Een
eenmalige indiening volstaat. Hiermee kunt u tijd en kosten besparen voor de ouders/verzorgers van
een cursist maar ook voor uzelf.

