HOE DOET U EEN AANVRAAG
BIJ HET jeugdCULTUURFONDS?

rotTerdAm

Stap 1
Bepaal of u voldoet aan alle onderstaande voorwaarden.
• Uw gezinsinkomen is niet meer dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.
Op onze website staan de actuele bedragen.
• U bent bereid dit aan te tonen met een loonstrook en/of rekeningafschrift(en)
aan de intermediair.
• Uw kind is tussen de 4 en 17 jaar.
• De kosten voor een jaarcursus bedragen niet meer dan € 450,– per kind.
• Uw gezin heeft de subsidie echt nodig. Dit bepaalt de intermediair.
Het fonds heeft recht om een aanvraag af te keuren.

Stap 2

Vul dit formulier in.

Stap3

Ga met dit formulier naar een door het fonds erkende intermediair.
• Wij hebben geen adreslijst van intermediairs voor u (om privacyredenen).
• Een intermediair is iemand die uw gezin al kent. Het is bijvoorbeeld de (school)
maatschappelijk werker of jeugdhulpverlener van uw kind.
• Hebt u geen begeleiding, maar voldoet u wel aan de voorwaarden van het fonds,
vraag dan of de docent van uw kind intermediair wil worden.

Stap 4

Houd contact met uw intermediair over de status van uw aanvraag.

Stap 5

Schrijf uw kind in bij de cultuuraanbieder na een goedgekeurde aanvraag.
Na bericht van uw intermediair dat de aanvraag is goedgekeurd, schrijft u uw kind zo snel
mogelijk in bij de cultuuraanbieder. Na twee maanden verloopt de goedgekeurde aanvraag.
Het fonds betaalt de factuur rechtstreeks aan de cultuuraanbieder.

WAT VERWACHTEN WE VAN U ALS OUDER?
• Haal en breng het kind zo veel als mogelijk.
• Als uw kind ziek is, en niet kan komen, meld dit bij de cultuuraanbieder.
• Stopt uw kind eerder dan de einddatum van de cursus, dan bent u verplicht uw intermediair
en de cultuuraanbieder op de hoogte te stellen.

welke informatie heeft
uw intermediair nodig?

rotTerdAm

In te vullen door ouders:

geGEVENS KIND
voornaam

tussenvoegsel

achternaam

jongen

straat

huisnummer

postcode

meisje
toevoeging

woonplaats

geboortedatum

gEGEVENS CultUuraanbieder
naam aanbieder

plaats

website
e-mail
welke cursus?
startdatum

(Let op: de startdatum moet in de toekomst liggen)

einddatum
cursusgeld

(Let op: niet meer dan € 450,– per jaar per cursus)

GEGEVENS FINANCI N GEZIN
hoogte netto gezinsinkomen

(uit arbeid en/of uitkering)

hoogte zorgtoeslag
hoogte huurtoeslag
hoogte alimentatie
hoogte kindertoelage
hebt u WAO / Bijstand / Schuldsanering / Rotterdampas (doorhalen wat niet van toepassing is)
Wonen er nog andere volwassenen op het adres?

ja

nee

Let op: U dient bewijzen te overleggen met uw intermediair.

Voor intermediairs:
In het aanvraagsysteem wordt u gevraagd naar de motivatie van uw verzoek. Het is belangrijk
om dit goed in te vullen. We kunnen vanuit het fonds slechts een deel van alle kinderen die
opgroeien in armoede in Rotterdam ondersteunen. Uw motivatie is leidend in onze
beoordeling. Kijk voor voorbeelden op onze website onder ‘intermediair’.
Let op: in Rotterdam kan geen vergoeding voor attributen worden aangevraagd.
U kunt deze velden leeg laten in het aanvraagsysteem.

