
Subsidieaanvraagformulier 

Jeugdleerlingensubsidie Muziek en 

Podiumkunsten 

2022  -  2023 

Gegevens aanvrager 

BSN aanvrager: 

Naam en voorletter aanvrager: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

IBAN – nummer en 

tenaamstelling rekening 

Gegevens kind waarvoor u subsidie aanvraagt 

Naam kind: 

Geboortedatum: 

Aanvraag subsidie podiumkunsten (na invullen, ga verder naar ondertekening) 

Welke les volgt uw kind? 

(zang-, dans-, of acteerlessen) 

Cursus-/opleidingsorganisatie 

(wie verzorgt de lessen?): 

Hoeveel bedraagt het lesgeld voor 

het cursusjaar? 

Aanvraag subsidie muzieklessen 

Van welke muziekvereniging lid: 

Bespeelt welk muziekinstrument: 

Type cursus/opleiding: 
Niveau A 

Niveau B 

Cursus-/opleidingsorganisatie 

(wie verzorgt de muzieklessen): 

Hoeveel bedraagt het lesgeld voor 

het cursusjaar? 
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Hebt u eerder gebruik gemaakt 

van de subsidieregeling?: 

     Nee 

    Ja, voor het eerst in 20…. 

Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

Plaats: Datum: Handtekening: 

 

 

__________________ 

 

 

______________________ 

 

 

___________________________ 

 
 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:  

Gemeente Wijchen 

t.a.v. A. Reinink 

Postbus 9000 

6600 HA WIJCHEN 

Of via e-mail naar: subsidies@drutenwijchen.nl 

 

Vereiste bijlagen 

Bij deze subsidieaanvraag moet u de 
volgende bijlagen voegen.  

 Kopie van de factuur van de cursus/opleiding. 

 Betalingsbewijs. 

Procedure en werkwijze 

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren inclusief bijlagen worden in behandeling 

genomen. Onvolledige aanvragen worden geweigerd.  

Aanvragen worden bij volgorde van binnenkomst behandeld waarbij aanvragen van 

leerlingen die al 1, 2 of 3 keer een subsidie hebben ontvangen, voorrang krijgen boven 

eerste aanvragen.  

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden 

geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat 

het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.  

U ontvangt een besluit op uw aanvraag binnen 6 weken vanaf 1 februari voor de 1e 

termijn en 6 weken vanaf 1 mei voor de 2e termijn. 

Betaling binnen 2 weken na het besluit op uw aanvraag.  

De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

Bij wie moet u zijn voor algemene informatie? 

Op de website van de gemeente Wijchen, www.wijchen.nl vindt u meer informatie over de 

regeling jeugdleerlingensubsidie Muziek en Podiumkunsten. 

 

http://www.wijchen.nl/

