
 

 
 
  

Impuls Jeugd 
 



 

Dit willen we bereiken: 
Cultuur Verbindt Roosendaal wil cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk maken 
met daarbij oog voor specifieke doelgroepen zoals jeugd. 

1. Impuls Jeugd 
Doel 
Deze regeling heeft als doel een impuls te geven aan amateur -
orkesten, -zangverenigingen en -theatergezelschappen om 
talentontwikkeling te bevorderen én jeugd actief deel te laten 
nemen aan cultuur.  
 
Aanvrager 
Een bijdrage via deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkunstorganisaties 
(verenigingen, stichtingen) zonder winstoogmerk.  
 
Hiervoor kan je aanvragen: 
Je kan aanvragen voor een geheel jaar. Per jaar kan je maximaal 10.000 euro aanvragen. 
Activiteiten die in aanmerking komen voor ondersteuning: 

1. Een bijdrage in de lessen die een leerling volgt buiten de reguliere repetities van de 
amateurkunstorganisatie. Specifieke voorwaarden: 

§ De docent is een kunstprofessional en heeft een erkend diploma om 
het vak uit te oefenen. 

§ Het gevraagde bedrag is niet hoger dan 30% van de opleidingskosten. 
2. Een bijdrage in de kosten voor de dirigent/regisseur van het jeugd -orkest, -

theatergroep, -zanggroep. Specifieke voorwaarden: 
§ De dirigent/regisseur is een kunstprofessional en heeft een erkend 

diploma om het vak uit te oefenen. 
§ Het gevraagde bedrag voor de artistieke leiding is niet hoger dan 50% 

van de contributieplicht.  
3. Een bijdrage voor het geven van oriëntatie cursussen en workshops voor zowel 

eigen jeugdleden als op scholen, buitenschoolse opvang of andere locaties ten 
behoeve van het werven van nieuwe jeugdleden. Het gevraagde bedrag is niet hoger 
dan 70% van de totale kosten van de activiteit. 

4. Een bijdrage voor de overige activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de 
regeling. Het gevraagde bedrag is niet hoger dan 70% van de totale kosten van de 
activiteit. 

 

 
 
 
  

Deadlines 
1 april en 1 november 
     
 
Aanvraagbedrag 
tot 10.000 per jaar 
     
 



 

 
Zo werkt het 
 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Op deze regeling zijn de algemene voorwaarden van CVR van toepassing.    
 

Toekenning of 
 

Afwijzing 

Niet akkoord 
 
 

Akkoord 
 
 

 Het aanvraagformulier vind je op 
cultuurverbindtroosendaal.nl onder de regeling. 

 
Je krijgt eenmaal vijf werkdagen om de 

aanvraag opnieuw in te dienen. 

De adviescommissie beoordeelt met 
uitzondering van de opleidingskosten de 
activiteiten op: 
 
• Doelstelling van de regeling 
• Haalbaarheid 
 

Vaststelling 
Binnen 8 weken ontvang je bericht.  

Je dient een aanvraag in  
uiterlijk op 1 november of 1 april via 
info@cultuurverbindtroosendaal.nl. 

Je aanvraag wordt getoetst 
op volledigheid en de doelstelling en 
voorwaarden van de regeling. 

De Adviescommissie beoordeelt 
alle volledige aanvragen. Zij 
ontvangen alle aanvragen na de 
uiterlijke indiendatum van 1 oktober 
of 1 april. 

Het bestuur besluit  
op basis van de gegeven adviezen 
van de adviescommissie. 

Het is mogelijk dat om 
aanvullende info wordt 

gevraagd 


