Subsidie muziekonderwijs
De gemeente Son en Breugel wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen.
Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voorwaarden subsidie

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus
2016 nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen
voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De
lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende
muziekdocent of bij een muziekschool.
In bepaalde gevallen kunnen leerlingen van 18 jaar tot 21
jaar ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
in de kosten.

Overige subsidievoorwaarden

De muzieklessen dienen te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- De lessen worden individueel (en niet in groepsverband)
gegeven;
- De lessen vinden plaats gedurende een aaneengesloten
periode van tenminste 10 weken;
- De lessen zijn gericht op het leren bespelen van een
muziekinstrument. Individuele zanglessen komen ook
voor subsidie in aanmerking.
Erkende muziekdocent
Lessen die in groepsverband worden gegeven, zoals ‘Algemeen
Een particuliere muziekdocent(e) wordt door ons erkend muzikale vorming’ (AMV), ‘Kennismaking met instrumenten’,
wanneer hij/zij voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. ‘Koorscholing’ en cursussen van minder dan 10 lessen, komen
Om dit te kunnen beoordelen is het nodig dat bij de niet voor subsidie in aanmerking.
subsidieaanvraag een kopie van het diploma van de
docent wordt gevoegd. Een overzicht van de erkende Hoogte van de subsidie
muziekdocenten die het afgelopen jaar leerlingen uit Son De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld,
en Breugel hebben gehad, vindt u op de achterzijde van met een maximum van e 382,00 per cursusjaar. Dit bedrag
wordt rechtstreeks aan de ouders van de muziekleerling
deze folder.
toegekend.

Muziekscholen

De muzieklessen kunnen ook worden gevolgd bij een
muziekschool. Een overzicht van de muziekscholen die
het afgelopen jaar leerlingen uit Son en Breugel hebben
gehad, staat op de achterzijde van deze folder.
Muziekscholen aangesloten bij Kunstconnectie
Wanneer de lessen worden gevolgd bij een muziekschool
die is aangesloten bij Kunstconnectie, dan hoeft u
geen diploma te overleggen van de docent waarbij de
muzieklessen worden gevolgd.
Overige muziekscholen
Wanneer de lessen worden gevolgd bij een van de overige
muziekscholen (niet aangesloten bij Kunstconnectie), dan
dient u het diploma te overleggen van de docent waarbij
de muzieklessen worden gevolgd.

Aanvraag subsidie

U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en vóór
1 december 2016 bij de gemeente in te leveren. Deze
termijn wordt door de gemeente strikt gehandhaafd.
De gemeente beslist vóór 1 februari 2017 over uw
subsidieaanvraag.
De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld. Als u een
subsidie is toegekend wordt deze daarna zo spoedig
mogelijk uitbetaald.
Wanneer uit de rekening blijkt dat de muzieklessen ná 1
december 2016 zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1
december 2016 indienen, maar uiterlijk binnen twee weken
na aanvang van de lessen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
Gemeente Son en Breugel,
Afdeling Dienstverlening publiek
Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel
tel. 0499 491 491
website: www.sonenbreugel.nl

Overzicht erkende muziekdocenten
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Overzicht muziekscholen
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

muziekscholen aangesloten bij kunstconnectie

Centrum voor de Kunsten Eindhoven www.cke.nl
Kunstkwartier

Eindhoven

www.kunst-kwartier.nl Helmond

040 - 2163263
0492 - 542445

overige muziekscholen

Best Music Education Centre (BMEC) www.bmec.nl		

0499 - 391242

BowiMusic/Mijnmuziekles

www.mijnmuziekles.nl		

040 - 7370192

Cultuurspoor Best

www.cultuurspoorbest.nl

0499 - 372609

Key4Music

www.key4music.com		

06 - 25411235
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