Subsidie Muziekopleiding
Sinds 2006 wordt er door de gemeente Mook en Middelaar een subsidie beschikbaar gesteld ter
compensatie van de opleidingskosten, die gemaakt worden voor het volgen van een muziekopleiding.
Deze subsidie wordt uitgekeerd door de gemeente via de muziekverenigingen van Mook en Middelaar
en bedraagt voor 2016/2017 maximaal € 266 per leerling. Om de twee jaar wordt de subsidie regeling
door de gemeente i.o.m. met de muziekverenigingen opnieuw vastgesteld. De huidige regeling subsidie
muzieklessen eindigt op 31 december 2019.
1 Compensatie lesgelden
Om in aanmerking te komen voor subsidie of compensatie van lesgelden voor muziekopleiding, via
Harmonie Erica moet hij of zij, die een muziekopleiding gaat volgen voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a)
b)
c)
d)

lid zijn van de muziekvereniging Harmonie Erica Mook;
zich conformeren aan de statuten van de vereniging en haar huishoudelijke reglementen;
het betalen van contributie aan de vereniging;
muziekles volgen op een muziekinstrument dat gangbaar is bij de muziekvereniging Harmonie
Erica;
e) het volgen van een muziekopleiding via een erkende muziekschool of erkende muziekdocent,
waar hij of zij wordt opgeleid tot de landelijk erkende diploma’s, d.m.v. het afnemen van examens
conform het Reglement voor de gecommitteerden en examinatoren bij examens van de HaFaBra;
f) tenminste 570 netto-lesminuten volgen per muziekschooljaar;
g) na het behalen van het diploma A, aanwezig zijn bij de repetities en uitvoeringen van het
leerlingenorkest van Harmonie Erica;
h) het behalen van tenminste één diploma per drie opleidingsjaren;
i) na het behalen van het A-diploma mee repeteren en musiceren met het leerlingen orkest en na
het behalen van het B-diploma mee repeteren en musiceren met het harmonie orkest.
2 Geen recht op Compensatie
Men heeft geen recht op subsidie of compensatie, wanneer hierna volgende situaties van toepassing
zijn:
1.
2.
3.
4.

Als men niet voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in hoofdstuk 1;
Als de leerling al meer dan acht jaar gebruik maakt van de gesubsidieerde opleidingen van
Harmonie Erica;
Nadat het diploma C, behaald is;
Voor het volgen van een muziekopleiding op een tweede instrument van Harmonie Erica, als
men al subsidie heeft ontvangen voor de opleiding van het eerste instrument.

Het bestuur van Harmonie Erica behoudt zicht het recht voor om per leerling, die een muziekopleiding
volgt of wilt volgen, af te wijken van bovenstaande voorwaarden.
3 Bijzondere voorwaarden voor compensatie.
De subsidieregeling voor muziekopleiding, zoals opgesteld door de gemeente, bevat de mogelijkheid,
voor en ter beoordeling van het bestuur van Harmonie Erica, om ook lesgeld compensatie te verlenen

aan leerling voor navolgende bijzondere situaties:
1. Voor leerlingen die opgeleid willen worden voor Diploma D of hoger, mits het bestuur hierover
een positief advies ontvangt van de muziekdocent of muziekschool en hij of zij, die hiervoor in
aanmerking wil komen blijft voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in Hoofdstuk 1;
2. Voor leden die een bijscholingcursus willen volgen op advies van de dirigent van het Harmonie
Orkest;
3. Als een lid van de harmonie zich wil laten omscholen voor het bespelen van een ander
instrument, waaraan grote behoefte is binnen het Harmonie-orkest.
4 Het aanvragen lesgeld Compensatie
Het aanvragen van lesgeld compensatie moet gedaan worden door middel van het invullen van het
aanvraagformulier “Lesgeld Compensatie”. Het formulier kan men downloaden via de web-site
www.harmonie-erica.nl .
De aanvraag kan alleen gedaan worden door personen van 18 jaar en ouder of door de
ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen.
Het aanvragen van lesgeldcompensatie moet voor elk nieuw muziekschooljaar opnieuw gedaan worden
en het formulier lesgeldcompensatie dient voor 1 december van het lopende muziekschooljaar te
worden ingeleverd bij de Penningmeester van Harmonie Erica conform de procedures die vermeld staan
op het formulier “Lesgeld Compensatie”. Aanvragen voor lesgeld compensatie ontvangen na 1 december
van het lopende muziekschooljaar, worden niet meer in behandeling genomen, waardoor het recht op
lesgeld compensatie vervalt, tenzij het bestuur van Harmonie Erica hier anders over beslist.
5 Uitbetaling Lesgeld Compensatie
De hoogte van het uit te keren subsidiebedrag of lesgeldcompensatie, wordt bepaald door de lesvorm,
het aantal ontvangen lesuren en het aantal leden dat aanspraak doet op subsidie, maar kan nooit meer
bedragen dan het vastgesteld maximum bedrag van € 264,--.
Het bedrag wordt uitbetaald in januari of februari van het lopende muziekschooljaar en na ontvangst
bevestiging muziekdocent of muziekschool dat zij de betaling van de 1ste termijn lesgeld voor de
muziekopleiding van U hebben ontvangen.
6 Terugvordering Lesgeld Compensatie
Subsidie of lesgeld compensatie wordt aan U uitbetaald op basis van de informatie, zoals ingevuld op het
formulier “Lesgeld Compensatie”en de voorwaarden zoals omschreven in hoofdstuk 1.
Daarom, behoudt het bestuur van Harmonie Erica zich het recht voor de uitbetaalde compensatie deels
of in zijn geheel van U terug te vorderen, als blijkt na uitbetaling van het bedrag voor lesgeld
compensatie, dat er teveel compensatie of ten onrechte compensatie aan u is uitbetaald .
7 Ontheffingsverplichting.
Hij of zij die lesgeld compensatie heeft aangevraagd en aan de voorwaarden voldoet, zoals gesteld in
deze richtlijn voor “Lesgeld Compensatie”, kan geen recht ontlenen tot het verplichten van Harmonie
Erica tot het uitbetalen van lesgeldcompensatie, als deze compensatie door subsidiewijzigingen van de
gemeente Mook en Middelaar wordt aangepast of ingetrokken.

