KORTINGSREGELINGEN
OOIEVAARSPAS
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting (kan in sommige gevallen zelfs 100% zijn)
op het lesgeld of contributie met een maximum van € 330.- per jaar. Let op de Ooievaarspas
is niet van toepassing op privéles, hiervoor kunt u wel eventueel een beroep doen op het
YMCA fonds ‘Kansen voor een Kind, zie laatste onderwerp van dit blad. Meer informatie HIER
DE SUBSIDIEREGELING “KINDEREN DOEN MEE”
De YMCA maakt u graag attent op de subsidieregeling “Kinderen doen mee” voor kinderen
van 4 tot 18 jaar. Kinderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen een bedrag van
€ 330,00 besteden bij al onze groepslessen, band-coaching, musical en koren, dus uw kind
kan een jaar gratis lang mee doen. Meer informatie HIER
OOIEVAARSPAS LATEN SCANNEN OM VOOR KORTING IN AANMERKING TE KOMEN.
De Ooievaarspas moet vooraf gescand worden en dat kan van maandag tot en met
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur op het kantoor bij de YMCA. Zorg ervoor dat de pas op
tijd verlengd wordt.
STICHTING LEERGELD
Leerlingen van de YMCA kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage (tot 100%)
van Stichting Leergeld. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten of muziekboeken.
Meer informatie HIER
KANSEN VOOR EEN KIND
Het Fonds ‘Kansen voor een Kind’ werkt aanvullend waar de Ooievaarspas niet in voorziet of
ook zonder Ooievaarspas is korting op de lessen mogelijk. Met een bijdrage van dit fonds
kunnen kinderen tot 18 jaar 50% korting krijgen op AL onze lessen. Jaarlijks is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, wees er dus op tijd bij.
Inkomensgrens en bewijslast.
Om in aanmerking te komen voor het Fonds ‘Kansen voor een Kind’ zijn er de volgende
voorwaarden voor het jaar 2022:
• Kinderen van alleenstaande ouder maximaal inkomen van € 1.735,00 p/m netto.
• Kinderen met een gezinsinkomen van maximaal € 1.927,00 p/m netto.
Om te bewijzen dat men in aanmerking komt zijn er de volgende opties:
• Een kopie van de Ooievaarspas of
• Een kopie van het inkomen/uitkering en/of
• Een verklaring van schuldhulpverlening.
Contact.
Als u zich online aanmeld vermeld dan bij opmerkingen ‘Fonds Kansen voor een Kind’. U kunt
ook persoonlijk een afspraak maken op maandag tot en met donderdag van 13 tot 17 uur op
het kantoor van de YMCA met Sandra Pronk, Keizerstraat 58, E kantoor@ymcaservice.nl of
T 06 152 58 765

