SAMENVATTING VAN DE SUBSIDIEREGELS VOOR JAARLIJKSE SUBSIDIE
MUZIEKONDERWIJS (per 1 januari 2018)
Op basis van de Algemene subsidieverordening Gemeente Moerdijk, de Uitvoeringsregeling
jaarlijkse subsidie muziekonderwijs Gemeente Moerdijk.
1. Wie kan subsidie aanvragen?
De subsidie kan worden aangevraagd door de ouders of verzorgers van muziekleerlingen.
De muziekleerling moet 0 t/m 18 jaar oud zijn op 1 augustus van het cursusjaar en in de
gemeente Moerdijk wonen.
2. Voor welke activiteiten kan subsidie worden aangevraagd?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van individuele muzieklessen in de
gemeente Moerdijk (maximaal 4 leerlingen per les). Met muzieklessen bedoelen wij
instrumentaal muziekonderwijs, zang of theorielessen bij een daarvoor bevoegde docent.1 Er
kan voor maximaal één instrument een aanvraag worden ingediend.
4. Hoe vraag ik subsidie aan?
 Wanneer: Tussen 1 augustus en 31 juli van het cursusjaar waarvoor u subsidie
aanvraagt.
 Hoe: U moet het digitaal aanvraagformulier gebruiken, dit kunt u vinden op onze website:
https://www.moerdijk.nl/Subsidie-muziekonderwijs Om deze subsidieaanvraag in te
kunnen dienen, moet u in het bezit zijn van een DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft kun
u deze eenvoudig aanvragen via https://digid.nl/aanvragen
 Wat: Bij de subsidieaanvraag moet u direct de factuur (facturen) van de muziekdocent
(digitaal) van het gehele lopende cursusjaar meesturen.
5. Hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald?
Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de volgende richtlijnen.
 Sommige kosten tellen wij niet mee bij het bepalen van de leskosten. Het gaat om de
aanschaf of de huur van een instrument, huisvestingskosten en de reiskosten van de
muziekdocent. Verder mag het uurtarief van de muziekdocent niet hoger zijn dan € 45,-.
Als het uurtarief van de muziekdocent hoger is, dan komen de meerkosten niet voor
subsidie in aanmerking.
 De gemeente draagt maximaal de helft (50%) van de leskosten bij.
 Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200,-.
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Van de muziekdocent moeten de volgende gegevens bij ons bekend zijn: een
conservatoriumdiploma voor het instrument waarin les wordt gegeven, het Kamer van Koophandel
nummer en een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (maximaal 5 jaar oud).

Voorbeeldberekening
Uw kind volgt per jaar 12 uur muziekles (20 minuten per week voor 40 weken) voor € 35,- per uur.
Daarnaast berekent de docent € 5 per week voor de huur van de lesruimte.
De subsidie wordt als volgt berekend:
1. Niet alle kosten worden meegeteld, huur van lesruimte subsidiëren wij niet. Hiervoor rekent
de docent in dit voorbeeld (€ 5*40 weken) € 200,- per jaar, dit halen wij van het totaalbedrag
af.
2. De gemeente draagt maximaal 50% bij van de overgebleven kosten, in dit geval is dat (€ 35*
12 uur) € 420,-. De helft daarvan is € 210,-.
3. Het maximale subsidiebedrag is € 200,-, de overige € 10,- komen niet voor subsidie in
aanmerking.
Conclusie: u betaalt € 620,- waarvan € 200,- wordt gesubsidieerd, per saldo kosten de muzieklessen
van uw kind € 420,- per jaar.

6. Hoe verloopt de verlening/vaststelling en betaling van de subsidie?
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen ontvangt u binnen 8 weken een reactie (de
zogenaamde beschikking). In deze brief staat het verleende en vastgestelde subsidiebedrag
gebaseerd op de gegevens die u op het aanvraagformulier (inclusief factuur muziekdocent)
aan ons hebt doorgegeven.
Het subsidiebedrag wordt uiterlijk 30 dagen na verzending van deze brief op uw rekening
gestort.
Contact
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Team KCC. Zij zijn telefonisch
bereikbaar op maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, via telefoonnummer 14 0168.

Informatie voor muziekdocenten
Als muziekdocent die werkzaam is in de gemeente Moerdijk kunt u zich laten registreren
zodat uw leerlingen gemakkelijk een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. U kunt zich
laten registreren door een mail te sturen naar subsidies@moerdijk.nl met de volgende
gegevens:
 Uw vakdiploma van het conservatorium voor de instrumenten waarin u lesgeeft;
 Een Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 5 jaar oud. Dit VOG is digitaal
beschikbaar op www.justis.nl. U kunt het formulier uitprinten en uw persoonlijke
gegevens invullen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de Gemeente Moerdijk,
Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Vervolgens krijgt u het formulier aangevuld retour,
zodat u bij uw eigen gemeente de VOG kunt aanvragen.;
 Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (vermelding op de factuur is
voldoende).
Wanneer deze gegevens compleet zijn wordt uw naam op onze website gepubliceerd:
http://www.moerdijk.nl/subsidie-muziek-cultuur.html.
Wij vragen ook van u om de ouders/verzorgers van de leerling een gespecificeerde factuur te
sturen. Hier moet het aantal lesuren op vermeld staan.
Contact
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van team KCC. Zij
zijn te bereiken op telefoonnummer 14 0168, tijdens het telefonisch spreekuur van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.30-12.00 uur.

