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ALGEMENE INFORMATIE			

Cultuur- & Congrescentrum
vanBeresteyn
Muziek-, Dans- en Theaterschool
Museumplein 5 f
9641 AD VEENDAM
Tel.
: (0598) 31 77 40 / 31 77 42
E-mail : muziekschool@veendam.nl
Website : www.mdtveendam.nl

II SPELEND OP REIS DOOR MUZIEKLAND
EN ABC MUZIEK
Bij de eerste schreden op het muzikale pad gaat het niet om het
leren bespelen van een instrument, maar staat het plezier in het
gezamenlijk muziek maken voorop. Dit geldt het sterkst voor de
groepen 1, 2 en 3 van de basisschool, waar zang en beweging
centraal staan.

Algemene Basis Cursus Muziek
Wat is er leuk aan muziek? In de tweejarige Algemene Basis
Cursus Muziek (ABC Muziek) gaan we dat ontdekken. Zingen,
muziekspelletjes doen, bewegen, noten leren lezen en naar
allerlei soorten muziek luisteren zijn de elementen in de les.
Door middel van het kinderlied wordt gewerkt aan stemvorming
en aan ritmische en melodische vorming.
Cursus spelend op reis door muziekland voor de
groepen 1, 2 en 3 van de basisschool
Lesduur: 45 minuten per week (35 weken).
Kosten € 75,- per jaar, inclusief lesmateriaal.
Tweejarige cursus ABC Muziek voor de groepen
4 en 5 van de basisschool
Lesduur 60 minuten per week (35 weken).
Kosten € 95,- per jaar, inclusief lesmateriaal.

II INSTRUMENTAAL/VOCAAL ONDERWIJS
Er is een breed aanbod aan muziekinstrumenten op de Muziek-,
Dans- en Theaterschool. Er wordt les gegeven op
blaasinstrumenten, snaar- en toetsinstrumenten en slagwerk.
Naast instrumentaal is er ook vocaal onderwijs.
Er kan gekozen worden voor klassiek, lichte muziek en
harmonie en fanfare. De lessen zijn individueel en in groepen.
Dat laatste op initiatief van de docent. Deze kan bijvoorbeeld
voor gelijktijdige instructie een groep vormen.
De school stimuleert samenspelen. Daarom wordt een cursus
samenspel aangeboden, worden ensembles en popbands
gecoacht en is er in januari/februari een ensembleperiode.
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Instrumenten
Accordeon, blokfluit, cello, dwarsfluit, (elek.) gitaar, basgitaar,
klarinet, koper, orgel, piano, saxofoon, slagwerk, viool, saz.

Gesubsidieerde lessen
De gemeente Veendam draagt voor een belangrijk deel bij aan
de exploitatiekosten van de school. Daarnaast is er een
inkomensafhankelijke lesgeldregeling voor de inwoners van
deze gemeente. Deze subsidiëring geldt in principe voor 9 jaar
(voor volwassenen 5 jaar) les.
Lesgeldtarief kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Het lesgeld voor instrumentaal/vocaal onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt € 400,-. Bij meerdere leerlingen uit
één gezin wordt korting toegepast.
Lesgeldtarief volwassenen
Een meerderjarige betaalt € 650,- per schooljaar. Een meerderjarige die alleen inkomen geniet in de vorm van een studiebeurs
betaalt € 220,- per schooljaar.

Tweewekelijks les meerderjarige leerling
Een meerderjarige leerling kan kiezen voor tweewekelijkse
lessen. Hierbij wordt de helft van de lesgeldkosten van een
volledige cursus in rekening gebracht.
Reductieregeling voor instrumentale en vocale lessen
Of men voor reductie in aanmerking komt hangt af van de
hoogte van het inkomen. Als uitgangspunt hiervoor dient de
hoogte van het verzamelinkomen 2016 (= incl. inkomen van de
partner). Een aanvraag om reductie te ontvangen dient
vergezeld te gaan van:
– de aanslag inkomstenbelasting 2016 of
– (wanneer men niet voor inkomstenbelasting is aangeslagen)
de jaaropgave van de werkgever over 2016.
– Bewijs studiefinanciering.
Onder bepaalde voorwaarden kan het verzamelinkomen over
2016 als uitgangspunt dienen. Die voorwaarden zijn:
– de gegevens moeten bij aanvang van het cursusjaar
beschikbaar zijn en
– het verzamelinkomen 2017 moet minimaal 10% lager
zijn dan het verzamelinkomen in 2016.
Reductie is slechts mogelijk als u de hierboven vermelde
bewijsmaterialen vóór 1 oktober indient. Wanneer u om
privéredenen deze informatie niet wilt verstrekken of niet op tijd
verstrekt, kan de school u helaas geen reductie verlenen. Het
verzoek voor reductie moet ieder jaar opnieuw ingediend
worden.
Onderstaande tarieven hebben betrekking op de
reductieregeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Verzamelinkomen
tot € 19.000
van € 19.000 tot € 24.000
van € 24.000 tot € 31.000
van € 31.000 tot € 40.000
boven € 40.000

1e leerl.
€ 145,€ 195,€ 265,€ 330,€ 400,-

2e leerl.
€ 125,€ 170,€ 225,€ 280,€ 330,-

Reductieregeling voor de meerderjarige leerling: het lesgeld wordt
per inkomensstaffel met € 250,- verhoogd, met een minimum van
€ 390,-. Een uitzondering vormt de leerling die ouder is dan 18
jaar, maar nog op het Algemeen Vormend Onderwijs, het Voorbereidend Beroepsonderwijs of het Voorbereidend Weten-schappelijk Onderwijs zit. Deze leerling komt in aanmerking voor het
gereduceerde tarief voor kinderen en jongeren.
Harfaregeling
Om de plaatselijke harmonie en fanfare te ondersteunen, geeft
de gemeente Veendam extra subsidie voor de lessen op de
instrumenten voor harmonie en fanfare.
Voor Harfa A en B (20 minuten les p.p.) € 170,Voor Harfa C en D (30 minuten les p.p.) € 245,-

Jeugdcultuurfonds / stichting leergeld
Voor kinderen en jongeren van 4 - 18 jaar uit gezinnen
met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan
een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds.
De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal
€ 450,- per kind, per jaar voor lessen en eventueel
benodigde attributen/kleding. Op de website van deze
organisatie, www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen en via
charlotte.uneken@dekompanjie.nl, is alle informatie te
vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden. U
kunt ook een aanvraag doen bij Stichting leergeld ZuidOost Groningen, veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl

Huurinstrumenten
De muziekafdeling heeft instrumenten die aan beginnende
leerlingen verhuurd kunnen worden voor 10 maanden, van
september tot en met juni. In principe kan een leerling voor één
periode een instrument huren. Mocht er in een volgende periode
geen vraag zijn naar het betreffende instrument, dan is een
tweede periode ook mogelijk. De kosten voor de huur van een
instrument verschillen. Vraag hiernaar bij de administratie.
Knipkaart
Wanneer men geen inwoner is van de gemeente Veendam, kan
gebruik gemaakt worden van de knipkaart. Overigens kunnen
inwoners van de gemeente Veendam ook lessen volgen op de
knipkaart. Dit kan alleen als de docent tijd en ruimte heeft om
deze lessen te kunnen geven. Een knipkaart is 300 minuten les
en kost voor een minderjarige leerling € 195,-, en voor een
meerderjarige leerling € 250,-.

3e leerl.
€ 110,€ 155,€ 200,€ 260,€ 310,-

Volw.
€ 400,€ 445,€ 515,€ 580,€ 650,3

IV

DANS EN BEWEGING

Ballet
Doel: Naast ontwikkeling van het ritmische gevoel, lenigheid, spel
en improvisatie, staat hier de danstechnische scholing centraal.
Voor wie: vanaf groep 5 van de basisschool en ouder.
Jazz-, show- en musicaldans
Een cursus die tegemoet komt aan de wens van jonge mensen
om zich op een eigentijdse manier te uiten.
Voor wie: vanaf groep 7 van de basisschool en ouder.

Dans en beweging voor volwassenen
Doel: training op basis van muziek, met de nadruk op
spierversterking, figuur-verbetering, correcte lichaamshouding
en “sierlijkheid van bewegen”.
Kosten
De kosten die zijn verbonden aan de bewegingsvakken zijn
afhankelijk van de duur van de lessen.
35 weken van 45 minuten: € 140-,
35 weken van 60 minuten: € 160,-.
(afhankelijk van het niveau duurt een les 45 of 60 minuten)

V JEUGDTHEATER

In de dans wordt op kunstzinnige wijze de combinatie van
muziek en beweging tot uitdrukking gebracht. Ook heel jonge
kinderen kunnen al aan deze bewegingslessen deelnemen. De
begincursus gaat uit van hetgeen bij het kind van nature
aanwezig is: bewegingsdrang, fantasie, ruimte-, vorm- en
ritmegevoel. In de vervolgcursussen wordt er meer aandacht
besteed aan het klassiek ballet en de techniek hiervan.
Kinderdans
Doel: Aandacht voor de ontwikkeling van het ritmische gevoel,
lenigheid en voor spel en improvisatie.
Voor wie: vanaf groep 1 t/m 4 van de basisschool (45 minuten).
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Algemeen
Welke verhalen en welke rollen spreken jou aan? Wat wil het
publiek zien? Theaterlessen zijn leuk, maar het is ook hard
werken; interessant en toch filosofisch. Je leert jezelf ontdekken
in toneelspelen en theater maken. Je doet het samen.
Duur
De kindergroepen (vanaf groep 5) hebben in het eerste jaar 1
uur les. Vanaf het tweede of derde jaar duurt de les 1,5 uur.
Jongeren (vanaf 13 jaar) hebben lessen van 2 uur. Per
cursusjaar zijn er 30 lessen.
Kosten
De kosten per jaar voor 30 lessen van een uur bedragen
€ 170,- , voor anderhalf uur € 245,- en voor twee uur € 300,-.

VI

overig

Popkoor
Het aantal lessen in een schooljaar is 35.
Kosten popkoor € 130,-.
Cursussen, workshops en andere activiteiten
De school organiseert gedurende het gehele schooljaar diverse
cursussen, workshops en andere activiteiten. Zo hebben we in
ons aanbod theorie voor volwassenen, musical, kampvuurgitaar,
enz. Raadpleeg voor het actuele aanbod onze website. Of stel
uw vraag bij de balie.
Theaterbezoek
Behalve de opleiding in de kunsten, is het ook goed om kennis
te maken met de uitvoeringspraktijk. Om dat te stimuleren gaat
de leerling van 10 jaar en ouder eenmaal per seizoen gratis
naar een voorstelling, behorende bij de discipline van zijn
opleiding. Het is de bedoeling dat de leerling op deze manier
ook op een andere manier in aanraking komt met de
kunstdiscipline waarin hij opgeleid wordt. Cultuurcentrum
vanBeresteyn maakt een selectie van voorstellingen, waaruit de
leerlingen, samen met hun docent, een keuze maken.

VII VOORWAARDEN VAN UITSCHRIJVING VERZUIM EN BETALING

‘De Toon Zetten in Groningen’

Uitschrijving
Uitschrijving gebeurt na schriftelijke opzegging. Opzeggen moet
vóór 1 juni of voor 1 december van het lopende cursusjaar.
Wanneer voor 1 december is opgezegd heeft de leerling recht
op ontheffing van de lesgeldverplichting over een periode van
ten hoogste vijf maanden (1 februari tot einde schooljaar). De
leerling kan dan nog tot 1 februari van dat schooljaar de lessen
volgen.

De Muziek-, Dans- en Theaterschool is onderdeel van
het project ‘De Toon Zetten in Groningen’. Samen met
de andere kunst-instellingen in de provincie en
samen met de scholen voor Primair Onderwijs werken
we aan een doorgaande lijn in het muziekonderwijs.

Verzuim leerling
Bij verzuim graag van te voren berichten (bij voorkeur
rechtstreeks bij de docent). De door de
leerling verzuimde lessen worden in de
regel niet ingehaald.
Bij een ziekteperiode van de leerling,
langer dan vier aaneengesloten
lesweken, kan op schriftelijk
verzoek restitutie van lesgeld
worden verleend (het
minimumbedrag van restitutie
bedraagt € 10,-).
Verzuim docent
Door docenten verzuimde
lessen door ziekte of
toegestaan verlof
worden niet ingehaald.
Wanneer de leerling
vier weken
aaneengesloten geen
les heeft gehad
wegens ziekte of
afwezigheid van de
docent, kan op
schriftelijk verzoek
restitutie van
lesgeld worden
verleend.

Wanneer minstens 15% (= 6 weken) van de lessen in één
cursusjaar wegens ziekte of afwezigheid van de docent is
komen te vervallen, heeft de leerling recht op restitutie van de
lesgelden over de betreffende volle kalendermaanden.
(het minimumbedrag van restitutie bedraagt € 10,-).

Mededeling afwezigheid docent
Afwezigheid van de docent zal op de website
van de muziekschool worden getoond.
Daarnaast doen wij ons best de leerlingen
zo spoedig mogelijk telefonisch of via
e-mail op de hoogte te brengen. Daarom is
het voor ons zeer belangrijk dat we over de
juiste gegevens beschikken. Wij vragen dan
ook om wijzigingen in adres, telefoonnummers
of e-mailadres zo spoedig mogelijk aan ons door
te geven.
Betaling
Het lesgeld wordt in rekening gebracht door
toezending van een nota. Het lesgeld kan in één
termijn worden voldaan, de termijn vervalt 30 dagen
na dagtekening van de nota.
Het lesgeld kan ook via automatische incasso worden
voldaan. Het maximale aantal termijnen bedraagt vier
aaneengesloten maanden. Het minimumbedrag per
termijn bedraagt € 50,-. Bij niet tijdige betaling
van het verschuldigde lesgeld wordt het
volgen van de lessen opgeschort en kunnen
deze niet eerder worden hervat dan nadat
het verschuldigde lesgeld met alle
daaronder vallende kosten, door
de lesgeldplichtige is voldaan.

Door de samenwerking ontstaat er een breed programma
van muziekactiviteiten die we in de scholen uit
kunnen voeren. Daarbij is het belangrijk dat de school
bepaalt welke activiteiten ze willen uitvoeren en welke
ontwikkeling ze in gang willen zetten. Bij alle inzet sluiten
we aan bij datgene wat de school zelf ook al doet. En als
het nodig is, doen we aan deskundigheids-bevordering.
Scholen kunnen terecht voor muzikale vorming, werken
met muziekinstrumenten, zoals xylofoon en ritmeinstrumenten, een oriëntatie op echte instrumenten, of
een orkest met verschillende instrumenten.
We proberen de combinatie te maken met andere
disciplines zoals dans en theater. De school kan ook
kiezen voor alleen danslessen of alleen theater.
De leerlingen van het primair onderwijs maken op
deze wijze op een leuke manier kennis met cultuur. En
mogelijk ontwikkelen ze belangstelling voor muziek,
dans of theater. Op de Muziek-, Dans- en Theaterschool
kunnen ze zich dan verder ontwikkelen en les nemen.
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Planning schooljaar 2018 - 2019
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VIII		

Maandag 3 september 2018

Start Muziek lessen

Maandag 10 september 2018

Start Theater-/Balletlessen

Maandag 1 oktober 2018

U iterste datum reductie-aanvraag
Lesgelden en automatische incasso

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Herfstvakantie

Maandag 29 oktober 2018

Start samenspel lessen muziek

Donderdag 28 november 2018

Sinterklaasuitvoering
Grote Zaal 19.00 uur

Woensdag 29 november 2018

Uitvoering pop/jazz

Woensdag 19 december 2018

Kerstuitvoering
Grote Zaal 19.00 uur

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Kerstvakantie

Maandag 14 januari t/m vrijdag 8 februari 2019

Ensemblemaand

Woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019

Uitvoeringen Ensemblemaand

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 9 maart 2019

Open huis
14.00 - 16.00 uur

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Meivakantie

Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019

 ans- en Theateruitvoeringen
D
Grote zaal 14.00-19.00 uur

Donderdag 30 mei 2019

Hemelvaartsdag

Maandag 10 juni 2019

2e pinksterdag

Maandag 1 t/m vrijdag 5 juli 2019

Praktijkexamens Muziek

Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

Zomervakantie

OVERIGE INFORMATIE

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.
Op onze website www.mdtveendam.nl is meer informatie te
vinden. Of like ons op Facebook: facebook.com/ Muziek Dans en
Theaterschool Veendam.
Hebt u ideeën voor een workshop of een cursus? Geef het aan
ons door. En, voor verbeterpunten zijn we altijd te vinden! De
administratie is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
tussen 9.30 en 17.00 uur.

✂
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Wim Lever
Ronald Jonker
Siska Sennema
Hobert Rinsma
Fey/de Haan
Egbert Beers
Mooten/Koning
Deddens/Westerhof
Johan Bijen
Bauke Burghgraef
Pieter Deddens
Deddens/Lantman/Rotzsch
Jasper Westerhof
Harry van der Laan
Deniz Payzin
Niemeijer/van Soest
Maaike ten Wolde
Sofie Raateland
Hendriks/Popken

jazzballet
jazzballet
pilates
ballet
ballet
ballet
ballet
ballet
modern ballet
modern ballet
peuterballet
peuterballet
ballet
ballet
ballet
ballet
klassiek ballet
klassiek ballet

dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

17.00 - 17.45 uur
17.45 - 18.30 uur
11.30 - 12.15 uur
13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
14.30 - 15.15 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
09.00 - 09.45 uur
09.45 - 10.30 uur
15.15 - 16.00 uur
16.00 - 16.45 uur
16.45 - 17.30 uur
17.30 - 18.15 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.30 uur

4 t/m 8 jaar
vanaf 9 jaar
vanaf 21 jaar
groep 1
groep 2/3
groep 4/5
groep 6/7
groep 7/8
12 tot 15 jaar
vanaf 15 jaar
vanaf 2.5 jaar
vanaf 3.5 jaar
groep 1/2/3
groep 4/5
groep 4/5/6
groep 7/8
12 tot 15 jaar
vanaf 15 jaar

Charlotte Uneken
Charlotte Uneken
Anne-Margreet Drenth
Charlotte Uneken
Charlotte Uneken		
Charlotte Uneken		
Charlotte Uneken		
Charlotte Uneken		
Charlotte Uneken
Charlotte Uneken
Charlotte Uneken
Charlotte Uneken
Rianne Wiersma
Rianne Wiersma
Rianne Wiersma
Rianne Wiersma
Rianne Wiersma
Rianne Wiersma

Theater 	dag	tijd	leeftijd	docent
❏ jeugdtheater
maandag
16.45 – 18.15 uur
8 tot 16 jaar
Bert op ‘t Ende
❏ jongerentheater
donderdag
16.45 – 18.15 uur
12 tot 18 jaar
Bert op ‘t Ende
❏ improvisatie toneel
woensdag
19.30 – 21.30 uur
vanaf 21 jaar
Bert op ‘t Ende

Aantal lessen: 35 (met uitzondering van peuterballet; vanaf 11 okt. 10 x bij Hoi Pippeloi, Agaatlaan 12 Veendam)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Dans	dag	tijd	leeftijd	docent

Individuele lessen (25 minuten/week tenzij knipkaart of HARFA regeling; lestijd in overleg met docent)
❏ Accordeon
vrijdag
14.00 – 19.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Basgitaar
dinsdag
17.00 – 21.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Blokfluit
donderdag
15.00 – 20.00 uur
vanaf 6 jaar
❏ Cello
dinsdag
14.30 - 20.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Dwarsfluit
ma/do
15.00 – 20.30 uur
vanaf 8 jaar
❏ Gitaar klassiek/ac.
ma/di/vrij
15.00 – 20.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Gitaar pop/rock
ma/di/wo
15.30 – 21.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Keyboard
ma/wo/do/vrij
15.00 – 21.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Klarinet
wo/do
13.00 – 21.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Koper
do/vrij
15.00 – 19.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Orgel
ma/wo/do/vrij
15.00 – 21.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Piano klassiek
dagelijks
12.00 – 21.00 uur
vanaf 6 jaar
❏ Piano pop
woensdag
12.20 – 20.30 uur
vanaf 8 jaar
❏ Saxofoon
maandag
16.00 – 21.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Saz
dinsdag
17.00 – 19.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Slagwerk
wo/do
12.00 – 20.30 uur
vanaf 8 jaar
❏ Viool
di/wo
13.30 – 20.30 uur
vanaf 5 jaar
❏ Zang klassiek
woensdag
14.00 – 17.00 uur
vanaf 8 jaar
❏ Zang pop
wo/do
15.00 – 20.00 uur
vanaf 8 jaar

Muziek 	dag	tijd	leeftijd	docent
Groepslessen				
❏ Spelend op reis
woensdag
15.00 - 15.45 uur
groep 1/2/3
Siska Sennema
❏ ABC muziek 1e jaar
woensdag
15.45 - 16.45 uur
vanaf groep 4
Siska Sennema
❏ ABC muziek 2e jaar
woensdag
16.45 - 17.45 uur
vanaf groep 5
Siska Sennema
❏ Bandcoaching
ma/di/wo
in overleg
vanaf 10 jaar
Mooten/Koning
❏ Barok Ensemble
vrijdag
18.00 – 19.30 uur
vanaf 21 jaar
Siska Sennema
❏ Popkoor
donderdag
19.15 - 20.45 uur
vanaf 21 jaar
Marcela Hendriks
❏ Klezmer Ensemble
vrijdag
17.00 – 18.00 uur
vanaf 21 jaar
Wim Lever

Gewenste les (graag uw keuze aankruisen)

Postcode/ Woonplaats

Adres

Geboortedatum

Voornaam en achternaam

: __________________________ Mobiel nummer: ________________________

: _______________________________________________________________

: _______________________________________________________________

: _________________________________________________ ❏ man ❏ vrouw

: _______________________________________________________________

Adres: _________________________________________________

Naam: _________________________________________________

Datum: _________________________

(indien afwijkend van gegevens leerling)

BSN: ___________________________

✂
AANMELDINGSFORMULIER MUZIEK DANS EN THEATER
Ik ga akkoord met de op de website vermelde voorwaarden en meld mijn zoon/ dochter/ mijzelf aan
voor de op de ommezijde van dit formulier aangekruiste cursus(sen)/ workshop:

Telefoonnummer
: _______________________________________________________________

GEGEVENS LEERLING/CURSIST

E-mailadres

Postcode/Woonplaats: ______________________________________

Handtekening: ____________________

GEGEVENS LESGELDPLICHTIGE:

E-mailadres ouder/ verzorger: ________________________________

Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam

________________________________________________________________________________________
Per ingangsdatum:
_________________________________________________________________________________________
Ondergetekende geeft toestemming tot betaling in één keer per acceptgiro. Indien gewenst is automatisch incasso van
de lesgelden mogelijk in 4 termijnen ( machtiging verkrijgbaar bij de balie MDT). LET OP! Het minimum termijnbedrag
is € 50,- Dat betekent dat bedragen onder de € 200,- niet automatisch in termijnen kunnen worden geïncasseerd. Een
betalingsregeling is wel mogelijk.
Inwoners van de gemeente Veendam kunnen in aanmerking komen voor reductie van lesgeld door een bewijs van het
verzamelinkomen aan te leveren voor 1 oktober. Studenten die studiefinanciering ontvangen kunnen reductie aanvragen
door een bewijs van DUO aan te leveren. Harmonie-/fanfarelessen en groepslessen komen niet in aanmerking voor
reductie. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de lesgeldverordening op de site van de MDT-school: www.
mdtveendam.nl.
Ondergetekende wenst gebruik te maken van:
							
						
❏ Knipkaart regeling (alleen voor individuele lessen)
❏ Harmonie en Fanfare regeling via korps / vereniging: _______________________________
❏ Tweewekelijkse lessen (alleen voor individuele lessen, volwassen inwoners gemeente Veendam)

