KORTINGSREGELINGEN
OOIEVAARSPAS
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op het lesgeld of contributie met een maximum
van € 165.- per jaar.
DE SUBSIDIEREGELING “KINDEREN DOEN MEE”
De YMCA maakt u graag attent op de subsidieregeling “Kinderen doen mee”. Kinderen die in het
bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen een bedrag van €330 besteden bij o.a. muzieklessen,
koorcontributies en bandcoaching.
Meer informatie over deze regeling in de website van de gemeente Den Haag
OOIEVAARSPAS LATEN SCANNEN OM VOOR KORTING IN AANMERKING TE KOMEN.
De Ooievaarspas moet vooraf gescand worden en dat kan op
Dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur Zorg
ervoor dat de pas op tijd verlengd wordt.
STICHTING LEERGELD
Leerlingen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage van Stichting Leergeld.
Bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten of muziekboeken. Meer
informatie in de website van Stichting Leergeld
NIEUW VOOR 2018/2019 YMCA CULTUUR JEUGDFONDS
Een unieke kans voor kinderen van 2 tot en met 18 jaar die iets met muziek willen.
Met een bijdrage van het YMCA Jeugdfonds kunnen kinderen dan een jaar lang gratis
groepsmuzieklessen volgen, zoals muziekoriëntatie, gitaar-, of musical les, of meedoen aan één
van de kindertheaterkoren. Maar uniek is ook dat dit ook geldt voor privéles voor gitaar, zang,
drum, piano of klarinet behoort tot de mogelijkheden. Jongeren kunnen naast bovenstaande
lessen ook nog meedoen met bandcoaching, om samen te leren spelen in een bandje. Er is een
beperkt aantal plaatsen, wees dus op tijd met inschrijven.
Inkomensgrens & bewijslast
Gezinnen die in aanmerking komen ontvangen maximaal inkomen tot 130% van het
bijstandsniveau. Vanaf 1 juli 2018 komt 130% 1 van het bijstandsniveau per maand neer op:
Voor alleenstaande ouder:

€ 1.295,53 (=130% bijstand, 100% = € 996,56)

Voor gezin:

€ 1.850,76 (=130%, 100% = € 1.423,66)

Om te bewijzen dat men in aanmerking komt zijn de volgende opties:
•
•
•

Een kopie van de stadspas (Ooievaarspas)
Een kopie van het inkomen/uitkering
Een verklaring van schuldhulpverlening.

Als u online aanmeld vermeld dan bij opmerkingen cultuur jeugdfonds.
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130% bijstandsniveau komt trouwens ongeveer overeen met minimumloon.

