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1. Doel en criteria 

 

Doelstelling van het fonds is het stimuleren van de studie van muziek door Zeeuwse 

jongeren in de leeftijdsgroep van 7 tot en met 27 jaar. Dat doet het fonds door het verlenen 

van financiële steun aan die jongeren of hun wettelijke vertegenwoordigers. 

 

Criteria zijn, naast de hiervoor genoemde: 

 

a. steun wordt verleend voor het volgen van muziekonderwijs door een bevoegd 

docent, het volgen van een masterclass of de huur of aanschaf van een instrument 

b.de steun is in beginsel aanvullend; er wordt ook een financiële inspanning 

verwacht van de aanvrager zelf 

c. gezien de beperkte middelen wordt geen steun verleend aan groepen van personen 

of aan projecten 

d. een bijdrage wordt gegeven voor één jaar. Wenst de aanvrager ook daarna een 

bijdrage dan zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend 

e. bij een herhaalde aanvraag kan het fonds een verklaring verlangen van de 

instelling of onderwijs waar muziekonderwijs wordt genoten van de inspanning van 

de aanvrager in het afgelopen jaar 

f. het (gezins)inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de op het moment van de 

aanvraag geldende bijstandsnorm. Het fonds kan bewijsstukken van dat inkomen 

verlangen 

g. betaling vindt zo mogelijk rechtstreeks aan de onderwijsgevende instelling plaats 

h. het fonds kán in geval van bijzondere omstandigheden, zulks naar het oordeel van 

het bestuur, in afwijking van het onder c vermelde criterium  

 

De bijdrage bedraagt maximaal € 500,-- per leerling of student per jaar. Indien het aantal 

aanvragen de beschikbare middelen overtreft wordt prioriteit gegeven aan aanvragen inzake 

de primaire muzikale vorming. Prioriteit wordt voorts toegekend aan de volgorde van 

binnenkomst van de aanvragen.  

Het bestuur kan, indien het daartoe aanleiding vindt, afwijken van het beginsel dat alleen aan 

individuele aanvragers een bijdrage wordt toegekend mits dat niet ten koste gaat van de 

honorering van individuele aanvragen. 

 

2. Financiering en fondswerving 

 

De bijdragen worden gefinancierd uit: 

 

- de opbrengst van het daartoe bestemde vermogen van de stichting 

- donaties 

- legaten 

- de opbrengst van daartoe periodiek te organiseren benefietconcerten 

- werving van fondsen of subsidies  

 

 



 

 

3. PR 

 

Bekendheid aan het fonds bij mogelijke donateurs én bij hen die voor een bijdrage in 

aanmerking zouden kunnen komen wordt verkregen door 

 

- de verspreiding van flyers met informatie over doelstelling en doelgroepen van het 

fonds, mogelijkheid om te doneren en de procedure voor het aanvragen van 

bijdragen 

- het onderhouden van een website  

- de samenwerking met organisaties die kennis hebben van mogelijke aanvragers, 

zoals Stichting Leergeld en de sociale diensten van de Zeeuwse gemeenten 

- het doen opnemen van informatie over het fonds in brochures van de muziekscholen 

- de benefietconcerten en de in verband daarmee te genereren publiciteit 

- het opstellen van een jaarverslag met financiële verantwoording 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 maart 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


