
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 

 

Aanvraagformulier subsidie muziekonderwijs 

 

Deze aanvraag dient vóór 1 juli 2020 ontvangen te zijn bij de gemeente Scherpenzeel.  

Zie voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie de folder “informatie 

subsidie muziekonderwijs 2020-2021”. 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan in een ongefrankeerde en-

veloppe worden gezonden naar:  Gemeente Scherpenzeel 

 Antwoordnummer 25 

 3900 XE  SCHERPENZEEL 

 

Het formulier kunt u ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis aan de  

Stationsweg 389a, op maandag t/m donderdag geopend van 09.00-16.30 uur en op  

vrijdag van 09.00-12.30 uur. 

 

Hierbij dien ik een verzoek in om in aanmerking te komen voor subsidie ten behoeve van 

het volgen van muziekonderwijs voor het cursusjaar 2020/2021. 

 

1. De subsidie wordt aangevraagd voor de volgende persoon: 

Naam + voorna(a)m(en) :__________________________________ 

Roepnaam   :__________________________________ 

Geboortedatum   :__________________________________ 

BSN-nummer   :__________________________________ 

Straat en huisnummer  :__________________________________ 

Postcode en woonplaats  :__________________________________ 

Telefoonnummer   :__________________________________ 

E-mailadres   :__________________________________ 

Hoeveelste jaar subsidie? :__________________________________ 

(maximaal 4 jaar) 

 

2. De subsidie wordt aangevraagd voor 

instrumentaal onderwijs  :___________________(soort instrument). 

 

3. De gegevens van de muziekdocent en de muziekschool zijn: 

Naam    :__________________________________ 

Naam muziekschool  :__________________________________ 

Staat en huisnummer  :__________________________________ 

Postcode en woonplaats  :__________________________________ 

Telefoonnummer   :__________________________________ 

 

4. De kosten voor cursusjaar 

2020/2021 (augustus 2020 

t/m juni 2021)   :__________________________________ 

 

5. Datum aanvang lessen  :__________________________________ 

Lesfrequentie en lesduur :__________________________________ 

 

 

 

           Z.O.Z. 



 -2- 

Als de muziekleerling(e) op 1 augustus 2020 ouder is dan 18, maar jonger dan 25 jaar, 

moeten ook de volgende twee vragen worden ingevuld. 

 

6. Volgt de muziekleerling(e) op 1 augustus 2020 volledig dagonderwijs: 

 Ja (s.v.p. kopie schoolverklaring bij deze aanvraag voegen) 

 Nee 

 

7. Is de muziekleerling(e) op 1 augustus 2020 werkloos en/of arbeidsongeschikt, ontvangt 

hij/zij een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Algemene Bijstandswet 

(Abw) of een andere sociale voorziening of verzekeringsuitkering? 

 Ja (s.v.p. kopie uitkeringsbesluit bij deze aanvraag voegen) 

 Nee 

 

Indien u de twee bovengenoemde vragen met nee heeft beantwoord, heeft u geen recht op 

subsidie. 

 

8. Was het gecorrigeerde verzamelinkomen van de beide ouders/verzorgers onder het 

niveau van € 27.000,00 op peildatum 2018. 

 Ja 

 Nee 

 

Heeft u ja geantwoord op de vorige vraag, dan heeft u recht op 50% van het lesgeld, on-

geacht de hoogte daarvan. U dient daarvoor de kopieën van de jaaropgaven of aanslagbil-

jetten van beide ouders/verzorgers in te dienen bij de aanvraag. Uit die kopieën moeten uw 

naam, adres, hoogte van het gecorrigeerde verzamelinkomen blijken alsmede het jaar 

waarop het betrekking heeft. 

 

Zijn de bewijsstukken bijgevoegd?    ja 

 nee 

 

9. De subsidie kan worden uitbetaald aan: 

de heer/mevrouw + naam :__________________________________ 

Straat en huisnummer  :__________________________________ 

Postcode en woonplaats  :__________________________________ 

Emailadres   :__________________________________ 

IBAN nummer   :__________________________________ 

Datum    :__________________________________ 

 

Handtekening aanvrager :__________________________________ 

 

 

In te vullen door de gemeente 

Tijdig ontvangen    : ja/nee 

Is de aanvraag compleet?   : ja 

: nee, contact opnemen met aanvrager 

Aanvrager voldoet aan voorwaarden : ja 

: nee 

Recht op subsidietoekenning?  : ja 

: nee, subsidieafwijzing 

Berekend subsidiebedrag?   : 

 


