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Betreft: gemeente Teylingen

Sport- en cultuurregeling wordt uitgebreid
De sport- en cultuurregeling is ingegaan op 1 januari 2014. Deze regeling is er
zodat alle inwoners van de gemeente Teylingen kunnen deelnemen aan sporten cultuurmogelijkheden binnen en buiten Teylingen.

Wat is er veranderd?
Oorspronkelijk was de korting alleen bedoeld voor verenigingen. Vanaf januari
geldt de regeling ook voor commerciële sportscholen, muziek- en dansscholen.
Van bridgen, paardrijden, tot blokfluitles iedere sport of cultuuractiviteit komt
in aanmerking. De activiteit hoeft niet in Teylingen plaats te vinden. De
korting geldt ook als iemand bijvoorbeeld lid wordt bij een sportschool in een
andere gemeente. Wat vanaf januari ook veranderd is, is de manier van
aanmelden. De korting kan op 2 manieren worden aangevraagd, namelijk via
de vereniging of via Welzijn Teylingen.

Voor wie?
De regeling is voor alle inwoners van Teylingen die het financieel wat minder
hebben en lid willen worden van bijvoorbeeld een vereniging, sportschool,
dansschool, muziekschool of zangkoor. Zij kunnen in aanmerking komen voor
een korting op de te betalen contributie. 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.
Op www.welzijnteylingen.nl is meer informatie te vinden over de
inkomenscriteria en over wie in aanmerking komt voor de korting.

Hoe hoog is de korting?
De organisatie waar men lid van wordt, ontvangt een korting van maximaal €
70,- voor kosten van het lidmaatschap. Vervolgens brengt de organisatie het
verkregen bedrag in mindering op de contributie van het aanvragende lid. De
aanvraag geldt per persoon en per kalenderjaar.

Wie voert de regeling uit?
Welzijn Teylingen voert de regeling uit.
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Meer informatie?
Heeft u vragen over de sport- en cultuurregeling? Neemt u dan gerust contact
op met Welzijn Teylingen via het telefoonnummer 0252-23 18 05 of bekijk de
website van www.welzijnteylingen.nl
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