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Spelregels Jeugdcultuurfonds Dalfsen
Wat doet het Jeugdcultuurfonds?
Het Jeugdcultuurfonds Dalfsen heeft als doel om
snel, effectief en op laagdrempelige wijze
kinderen van financieel minder draagkrachtige
ouders een kans te bieden om deel te nemen aan
culturele activiteiten.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar die structureel aan actieve
kunst- of cultuurbeoefening willen doen maar, die gelet op de financiële situatie van hun
ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen die leven van een
bijstandsuitkering of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het gezinsinkomen
bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.
Welke activiteiten?
Het Jeugdcultuurfonds Dalfsen verstrekt financiële bijdragen aan professionele instellingen
en docenten voor actieve kunst- of cultuurbeoefening, maar ook aan
amateurkunstverenigingen. Het gaat hierbij om structurele activiteiten binnen de gemeente
Dalfsen; eenmalige activiteiten komen dus niet voor vergoeding in aanmerking.
Welke kosten worden vergoed?
Het Jeugdcultuurfonds Dalfsen vergoedt zowel de leskosten als de kosten die gemaakt
moeten worden voor de aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumentenhuur. De
maximale bijdrage uit het fonds is 425 euro per 12 maanden per kind.
Niet automatisch recht op vergoeding!
Het Jeugdcultuurfonds is een particuliere organisatie. Ondersteuning is geen recht! Het
kind/de jongere komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de criteria van
het Jeugdcultuurfonds, dat actief is in de (woon)omgeving.
Op dit fonds kan pas een beroep worden gedaan als andere financieringsmogelijkheden
ontbreken of zijn uitgeput.
Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds?
Uitsluitend door het fonds erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen.
Intermediairs zijn bijvoorbeeld leerkrachten, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg,
buurtwerkers, combinatie-functionarissen of huisartsen die betrokken zijn bij de begeleiding
van het kind. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders en cultuurorganisaties kunnen
dus geen aanvraag indienen.
Het indienen van een aanvraag vindt plaats via de website www.allekinderendoenmee.nl
door een intermediair.
Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
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Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van
de cultuurorganisatie een bevestiging.
Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande rekeningen/oude
schulden.
Na ontvangst van de factuur zorgt het Jeugdcultuurfonds binnen 4 weken voor betaling aan
de betreffende organisatie.
Vooraf gekochte artikelen of attributen worden niet vergoed.
Nadat het lesgeld of de contributie is overgemaakt verwachten wij dat het kind/de jongere
regelmatig aan de activiteiten deelneemt en zich houdt aan de regels van de organisatie!
Tweemaal per jaar ontvangt de intermediair het verzoek om aan te geven hoe de culturele
ontwikkeling van het kind/de jongere verloopt. Als hier herhaaldelijk geen reactie op volgt,
kan het Jeugdcultuurfonds besluiten de intermediair uit te sluiten.
Voor het einde van het jaar ontvangt de intermediair bericht waarin staat dat de toekenning
afloopt. Hij of zij kan dan een nieuwe aanvraag indienen.

