Wat is de sport– en
cultuurregeling?

Sport– en
cultuurregeling

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om gebruik te maken van
de Sport- en cultuurregeling
Teylingen.
De regeling heeft als doel om
ervoor te zorgen dat alle inwoners van Teylingen deel
kunnen nemen aan sport en
cultuur bij een vereniging.

Voor wie?
De regeling is
inwoners van de
Teylingen die het
wat minder hebben
of willen worden
vereniging.

er voor
gemeente
financieel
en lid zijn
van een

Hoogte van het bedrag
Verenigingen ontvangen per lid
een bedrag van maximaal €70,voor kosten van ’t lidmaatschap.
Verenigingen waarvan de
contributie lager is dan €80,-, kan
er voor maximaal 50% van de
contributie, subsidie worden
aangevraagd.

Inwoners die voldoen aan
de richtlijnen kunnen tot
€70,- korting krijgen op
hun contributie!

Wanneer komt u
hiervoor in aanmerking?
 Met een lid wordt bedoeld
een inwoner van Teylingen. De
inwoner verdient netto per
maand niet meer dan aan de
achterzijde is aangegeven of
wiens ouders (bij kinderen <18
jaar) hier aan voldoen. De inwoner is of wil lid zijn van een
vereniging.

Maximaal maandelijks
netto inkomen
Leeftijd: 18-65 jaar
Alleenstaande

€ 1.205,-

Alleenstaande ouder € 1.550,Echtpaar/gezin

€ 1.720,-

Leeftijd: vanaf 65 jaar
Alleenstaande

€ 1.320,-

Alleenstaande ouder € 1.665, De regeling geldt voor
zowel jongeren tot 18 jaar als
volwassenen.

Voor jongeren tot 23 jaar
die bij hun ouder(s) wonen
wordt het inkomen van de
ouders aan de inkomenscriteria
getoetst.

Echtpaar/gezin

€ 1.820,-

Hoe dient u een aanvraag
in?
1. Geef aan bij de vereniging
waar u of uw kind lid van wil
worden of blijven, dat u in
aanmerking komt voor deze
regeling.
2. De vereniging vraagt u om
een simpel formulier in te
vullen.
3. De vereniging vult de
aanvraag in op de
gemeentesite.
4. De vereniging brengt een
verlaagd contributietarief bij u
in rekening.



Voor meer informatie kijkt u op:
1. www.teylingen.nl
2. Ga naar: Toerisme en vrije
tijd
3. Ga naar: Kunst en cultuur of
sport
4. Vervolgens kijkt u bij de
sport– en cultuurregeling

