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REGLEMENT TEGEMOETKOMING LESGELDEN KMD 

Doel:  De drempel tot het volgen van muziekonderwijs, en daarmee het kunnen spelen 

in een harmonieorkest, te verlagen. Daarom  is in de Algemene 

Ledenvergadering 2020 van de Koninklijke Muziekvereniging Dongen 

besloten leerlingen tegemoet te komen in de kosten van het volgen van 

muziekonderwijs. 

 

Tegemoetkoming: 

Vanaf:  Met ingang van kalenderjaar 2020 

Doelgroep:  Voor jeugdleden tot en met  het schooljaar waarin ze 18 jaar oud worden, en 

muziekles nemen bij het Kunstpodium of soortgelijke organisatie en lid zijn 

van KMD. 

Hoeveel:  50% van lesgeld + examenkosten (boek + examengeld)                                                                                  

Hoelang:  Uiterlijk tot en met het halen van het C – diploma.  Mocht men voor de 18 

jaar met het D- diploma starten dan wordt dit in bestuur besproken. 

Voorwaarden: 
• De leerling volgt les bij het Kunstpodium of, in overleg,  een 

soortgelijke organisatie 

• De leerling bespeelt een instrument dat past binnen een harmonie 

bezetting 

• De leerling is lid van KMD, minimaal voor de periode waarin 

muziekonderwijs wordt gevolgd 

• De leerling betaalt contributie tegen het geldende jeugd-tarief 

• Indien de leerling een  instrument huurt van KMD wordt hiervoor het 

geldende huurtarief voldaan 

• Bij voortijdige beëindiging van het muziekonderwijs wordt het lesgeld 

van het gehele schooljaar aan het Kunstpodium betaald , de leerling  

krijgt niet de tegemoetkoming meer voor het resterende lesgeld bij 

betaling in termijnen 

• Bij betaling in termijnen zal de tegemoetkoming ook in termijnen 

betaald worden 
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• De administratie blijft bij  het Kunstpodium. De korting van  €45 is dus 

niet van toepassing 

• De dirigent beslist wanneer een leerling mee kan spelen in  het 

jeugdorkest 

• Wat betreft inhoud, vorm, omvang, termijnen en praktische invulling 

van lessen wordt verwezen naar de  algemene voorwaarden van het 

Kunstpodium 

• Bij eventuele problemen met  de docent en/of  muzieklessen moet 

direct contact worden opgenomen met het  Kunstpodium 

• Ouders/ verzorgers betalen de rekening aan het  Kunstpodium en 

sturen daarna de rekening naar de penningmeester van KMD. Deze 

zorgt vervolgens voor de verwerking van de tegemoetkoming in 

lesgeld 

 
 
 


