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ONDERWERP    
Ieder kind cultuur   
 
 
Geachte raad, 
 
In de Begrotingsraad van 10 november 2022 heeft u unaniem de motie "ieder kind cultuur" 
aangenomen. Hierin draagt u ons op om een onderzoek in te stellen waarin duidelijk wordt 
van welke regelingen onze inwoners gebruik kunnen maken om te zorgen, dat kinderen in 
de gemeente Vlissingen gelijke kansen worden geboden voor culturele ontwikkelingen.  
 
De enige ons bekende regelingen betreffen, die van het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Zeeland en het Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs.  
  
Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Dit  fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar 
te weinig geld is voor een sportclub, muziek-  of dansles, schilderen, theaterschool of een 
andere creatieve cursus. 
  
De regeling  is er voor kinderen en jongeren vanaf 0 jaar tot en met 18 jaar uit gezinnen met 
een laag besteedbaar inkomen.   
  
De richtlijn voor de maximale jaarlijkse financiële bijdrage voor cultuur is € 450,00 per kind.  
Hiervan wordt het lesgeld van de culturele instelling en eventueel benodigde attributen per 
aanvraag betaald. Een waardebon voor attributen kan alleen gelijktijdig met de 
cultuuraanvraag worden ingediend. Voor muziekles kan in de aanvraag het benodigde 
muziekinstrument worden aangegeven, dat via het Instrumentendepot Leerorkest kan 
worden gehuurd. 
  
Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een professional uit het onderwijs, 
buurtteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of maatschappelijk werk. 
Deze professionals worden intermediairs genoemd. De intermediairs zijn al betrokken bij de 
kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de 
sport/cultuurwensen van de kinderen en jongeren.  
Ook vrijwilligers van Stichting Leergeld kunnen een aanvraag indienen.  
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Door gebruik te maken van dit fonds, kunnen inwoners met een minimuminkomen en / of 
hun schoolgaande kinderen een bijdrage ontvangen voor sportieve, culturele, recreatieve of 
educatieve activiteiten. Onder minimum inkomen wordt bedoeld een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm. 
  
De maximale bijdrage per jaar is: 
- € 140,-- per kind op de basisschool 
- € 260,-- per kind op het voortgezet onderwijs 
- € 115,-- per persoon van 18 jaar en ouder 
  
De aanvraag kan bij Orionis Walcheren ingediend worden. De aanvrager moet 18 jaar of 
ouder zijn. Voor kinderen geldt dus dat de ouder /verzorger de aanvraag in dient.  
 
 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


