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Aanvraagformulier subsidie voor activiteiten van muzikale en culturele 
vorming; cursusjaar 2022-2023 
 
Met dit formulier kan een deelnemer subsidie aanvragen. Bij kinderen onder de 18 jaar kunnen zijn/haar 
ouders/verzorgers subsidie aanvragen. Dit volgens de Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en 
culturele vorming Bladel 2022 van de gemeente Bladel. Belt u het Klant Contact Centrum (KCC) in het 
gemeentehuis Bladel voor deze regels. Of kijk op www.bladel.nl. 
 
Waar kijken we naar? 
- De deelnemer of tenminste één van de ouders/verzorgers moet inwoner zijn van de gemeente Bladel; 
- Een deelnemer kan voor meerdere cursussen subsidie krijgen zolang 50% van het totale lesbedrag 

onder het maximum van € 450,- blijft; 
- De leraar moet bevoegd (gecertificeerd) zijn. Dat moet op de overzichtslijst staan; 
- Deze lijst kunt u vinden op https://www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming. 
- De deelnemer moet tenminste zes jaar oud zijn en nog geen eenentwintig jaar; 
 
Let op! Belangrijk! 
Betaalt u het bedrag in één keer? Stuur dan met het aanvraagformulier het volgende mee:  
1. Het bewijs van inschrijving of een factuur van de aanbieder met het totaalbedrag van de cursus. 
2. Het bewijs dat u de cursus compleet heeft betaald via een kopie bankafschrijving(en). 
 
Bij betaling in termijnen geldt: u kunt de aanvraag pas aanvragen na de laatste termijnbetaling. Zorg dat u 
uw aanvraagformulier vóór 1 juni heeft ingeleverd! Ook al moet u na 1 juni nog een betaling doen. 
Stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:  
1. Een bewijs van inschrijving of een factuur/facturen van de aanbieder met het totaalbedrag van de 

cursus. 
2. Alle betalingsbewijzen van de termijnbetalingen die u betaald heeft voor 1 juni.  

(De gemeente kan aan u vragen de latere betaalbewijzen nog aan te leveren). 
. 
Let op: u bent verplicht om hieraan medewerking te verlenen als u de subsidie wilt krijgen. 
 
Aanvraagformulieren voor het cursusjaar 2022-2023 met de gevraagde betalingsbewijzen kunnen alleen 
worden ingestuurd in de periode van 1 januari 2023 tot en met 1 juni 2023. 
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld. Ook moe-
ten alle vereiste (betalings-)bewijzen zijn meegestuurd vóór de sluitingsdatum. Aanvragen die niet compleet 
zijn, worden afgewezen. 
Het college van burgemeester en wethouders beslist vóór 1 september 2023 over de subsidieaanvraag. Bij 
akkoord maken wij het subsidiebedrag aan u over. 
 
Lukt het in de tussentijd niet om het lesgeld voor te blijven schieten? Mogelijk komt u in aanmerking 
voor een tegemoetkoming van Stichting Leergeld of de Participatieregeling 18+. Kijk voor meer informatie op 
https://www.bladel.nl/stichting-leergeld of https://www.bladel.nl/participatieregeling-18 . 
 
Voor cursusjaar 2022-2023 heeft de gemeente maximaal € 103.000,- beschikbaar. De subsidie is 50% van 
het lesgeld met een maximum van € 450,-. Is het bedrag hoger dan het maximale bedrag? Dan verlagen wij 
alle subsidies naar verhouding. Het is mogelijk om meerdere facturen in te leveren. Het maximale 
subsidiebedrag van € 450,- verandert niet. 
 
 

Let op: aanvragen kan alleen in de periode van 1 januari tot en met 1 juni 2023. Wij 
behandelen alleen de aanvraag als deze compleet is. Dat betekent een aanvraag mét 
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deelnamebewijs en alle bankafschriften (bij termijnbetaling afschriften t/m mei). Aanvragen 
die na 1 juni binnen komen, wijzen wij af. 
 

 
Gegevens van de deelnemer * 
Achternaam    __________________________________ 

Voornaam    __________________________________ 

Geboortedatum   ________-________-________ 

Straat en huisnummer  __________________________________ 

Postcode en woonplaats  __________________________________ 
 

Geslacht             jongen          meisje 
 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) (invullen als deelnemer jonger is dan 18 jaar) 
Achternaam    __________________________________ 

Voorletter(s)    __________________________________   

Straat en huisnummer  __________________________________ 

Postcode en woonplaats  __________________________________ 

Telefoon/gsm    __________________________________ 

Email-adres    __________________________________ 
 

Geslacht man      vrouw 
 

Bankrekeningnummer voor subsidie-storting * 

Rekeningnummer (IBAN)  __________________________________ 

Ten name van (zoals op uw bankpas staat)  ____________________________ 

 

Gegevens van de cursus/les waarvoor u subsidie aanvraagt * 
Naam cursus/les   __________________________________ 

Naam leraar   __________________________________ 

Naam muziekvereniging/ -school __________________________________ 

Leslocatie leraar, plaats  __________________________________ 

Cursusperiode   _____-_____-____t/m_____-_____-_____  

Verschuldigd cursusgeld  €_________________________________ 

 

Gegevens van een tweede cursus/les waarvoor u subsidie aanvraagt (Optioneel) 
Naam cursus/les   __________________________________ 

Naam leraar    __________________________________ 

Naam muziekvereniging/ -school __________________________________ 

Leslocatie leraar, plaats  __________________________________ 

Cursusperiode   _____-_____-____t/m_____-_____-_____  

Verschuldigd cursusgeld  €_________________________________ 

 

Totaalbedrag cursusgeld* €_________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening * 

Plaats en datum   ________________ ______-_____-_____ 
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Handtekening aanvrager 
 

 
 

 
 
 
 
* Verplicht om alle gevraagde gegevens in te vullen 
Met het ondertekenen en opsturen van dit aanvraagformulier geeft u aan de voorwaarden van deze regeling 
te hebben gelezen. Ook gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden. 
 
U kunt het compleet ingevulde aanvraagformulier met daarbij alle vereiste betalingsbewijzen en het 
deelnamebewijs opsturen naar: 
 
Gemeente Bladel 
Postbus 11 
5530 AA BLADEL 
Subsidieaanvraag muzikale en culturele vorming 


