Stichting Leerkansen Zeist

Jeugdcultuurfonds Zeist

Heeft u een kind dat graag mee wil doen met een cursus bij een culturele instelling?
Heeft u op dit moment een te laag budget hiervoor?
Dan komt u wellicht in aanmerking voor steun van het Jeugdcultuurfonds!
Wat kan ik doen?
Zoek een intermediair bij u in de buurt. Een intermediair is bijvoorbeeld een maatschappelijk
werker, een arts of een leraar die u en uw kind kent. Hij/zij mag dan een aanvraag doen bij het
Jeugdcultuurfonds. De intermediair vertelt u welke gegevens er nodig zijn voor de aanvraag
en regelt dit als tussenpersoon met u, het Jeugdcultuurfonds en de culturele instelling.
Wat kost het mij?
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het lesgeld of eventuele attributen door het
Jeugdcultuurfonds betaald. Bij attributen kunt u bijvoorbeeld denken aan de kosten voor
aanschaf of huur van een instrument, de kosten voor een pianostemmer, de kosten voor
bladmuziek, dansschoenen en/of danskleding etc. Het geld wordt rechtstreeks naar de
culturele instelling overgemaakt. Het maximale bedrag dat wordt vergoed, verschilt per
gemeente.
Wanneer kan mijn kind beginnen?
Sommige culturele instellingen werken per termijn, bij andere kan uw kind gewoon
instromen. Over het algemeen kan uw kind 3 weken nadat uw aanvraag is goedgekeurd al op
les.

Inkomenstoets
In aanmerking komen gezinnen die een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst. De
inkomensgrens verschilt per gemeente. Daarnaast is er een groep die door omstandigheden
financieel in de knel zitten, bijv. door een scheiding, plotseling geen werk meer, de hypotheek
niet meer kunnen betalen. U beoordeelt op basis van de signalen die ouders afgeven. U hoeft
geen financiële bewijsstukken op te vragen of na te kijken. Als u twijfelt kunt u contact
opnemen met de consulent voor overleg.
In aanmerking komen gezinnen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Het
maximumbedrag per jaar is 600 euro.
Kind-volg-systeem
Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt u periodiek (2 à 3 keer per jaar) een e-mail met de
vraag: Zit het kind nog op les? U checkt bij het kind en/of de ouders. Vervolgens klikt u op de
link en vinkt u aan: 'Ja, kind zit nog op les' of 'Nee, kind is gestopt’.
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