Organisatie

Programma
Cluster

Muziekschool Krimpen
Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen aan den IJssel
3. Samenleven
3.14 Cultuureducatie
Verlening 2018

Aangevraagd bedrag

Vaststelling 2018

Een totaal bedrag van € 565.406.
Herziene aanvraag 1-2-2018:
€ 567.316

Toets ASV 2012

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag is volledig.
- Art. 6, 2b.Het betreft een
projectsubsidie. Tien weken voordat
activiteit wordt verricht, dient de
aanvraag ontvangen te zijn. (Hier 16
oktober 2017)
De subsidieaanvraag is op 9 oktober
2017 ontvangen. Op 27 oktober wordt in
onderling overleg een herziende versie
gestuurd.

Afwijkingen t.o.v.
ASV

Geen.

Samenvatting aanvraag

De subsidieaanvraag is gebaseerd op:
Muziekeducatie, beschikbaar voor de
totale bevolking. Het doel van de
activiteiten is stimuleren van deelname
aan muziekactiviteiten en het bieden
van verdieping voor een basis van
actieve en passieve muziekbeleving

Activiteiten

De activiteiten zijn te verdelen in vier
fasen: kennismaken, oriënteren &
verdiepen, verzelfstandigen en
excelleren.
Prestatieafspraken
Kennismaking en
oriëntatie
Deelnemers activiteiten
brede school
Deelnemers
Cultuurmenu & los
aanbod
Deelnemers Muziek Op

Afspraak
2018
50
500

310

Bijzonderheden

School (MOS)
Aantal cursisten korte
cursus

145

Totaal

1005

Verzelfstandigen en
excelleren
Leerlingen
instrumentale en vocale
lessen
Leerlingen samenspel
Leerlingen korte cursus

Afspraak
2018
350

Totaal

515

90
75

Optredens en
Afspraak
concerten
2018
Aantal deelnemers
750
Aantal bezoekers
1600
Bij aanvraag was de hoogte van de huur
van de Tuyter niet bekend. Er is
uitgegaan van het huurbedrag 2017.Bij
advies ter verlening is het bedrag wel
bekend. Op basis daarvan wordt het
verleende bedrag aangepast.
Op basis van bovenstaande is het
subsidiebedrag gesteld op € 558.319,-.
Op 1 februari is een herziene
aanvraag ingediend omdat de
personele plaatsing financiële
consequenties met zich meebrengt.
Dit ligt in het feit dat 76% van de
21%BTW kan worden doorbelast door
de muziekschool.

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

Voldoet aan de “subsidiebeleidsregel
2018 “Cultuureducatie”.

Begroting 2017

In de begroting 2018 zijn voldoende
middelen beschikbaar voor het
Cultuureducatie, namelijk een plafond
van 622.000,-

Post / Budget

Ook bij het verlenen van de
verhoogde aanvraag blijft er een
financiële ruimte over, nu ter hoogte
van 32.938,Kostenplaats:
442487 / 6511201

projectsubsidie (volledige bedrag,
inclusief huurvergoeding)
Beslissing

De project subsidie ad € 565.406
verlenen overeenkomstig de
beschikking en subsidieovereenkomst.
Herzien besluit: € 567.316

