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  Bepaling van het lesgeld 2022-2023.   

Lesjaar Het jaar waarin de lessen gegeven worden van 1 augustus t/m 31 juli.  
Een lesjaar bestaat uit ca. 38 lessen. 

Lesgeld: Het wordt per lesjaar vastgesteld door het bestuur van D.S.V. 
Het is inclusief de contributie voor de vereniging. 
Een leerling gaat in juli voorafgaand aan het lesjaar een verplichting aan voor het komende gehele 
lesjaar. Een leerling die gedurende het lesjaar instroomt, betaalt naar rato lesgeld. 
Indien een docent in het lesjaar 3 of meer lessen niet kan geven (bv ziekte), dan wordt er gezocht naar 
een oplossing waardoor de lessen alsnog gegeven kunnen worden. Lukt dit niet dan krijgt de leerling 
het volgend lesjaar een korting van 60% van de niet genoten lessen. Er wordt nooit lesgeld 
gerestitueerd. De leerling bewaakt zelf het aantal lessen. Indien vervallen lessen niet ingehaald 
worden, neemt hij contact op met de leerling coördinator.  

Betaling: Het lesgeld kan op twee manier worden voldaan. In tien maandelijkse termijnen via automatische 
incasso of in één keer in oktober voor het hele lesjaar (10 Euro korting). 

Lesduur: Voor het 1
e
 lesjaar is de lesduur 20 minuten. Daarna kan er gekozen worden voor 20 of 30 minuten. 

Elk met hun eigen tarief. Een leerling op een koperinstrument heeft doorgaans 30 min les (in overleg 
met de docent). 

Subsidiejaar Deze bestaat uit tenminste 15 lessen, anders wordt hij niet als subsidiejaar meegeteld.  
Hij hoeft niet aaneengesloten te zijn. 

Subsidieduur Indien een leerling tijdens zijn subsidiejaren van leeftijdscategorie verandert, dan kan hij  maximaal 4 
subsidiejaren de maximale subsidie krijgen die bij zijn leeftijdscategorie hoort en als volwassene 
maximaal 2 subsidiejaren. 
(bv een leerling is op 1 augustus 17 jaar en begint met zijn 1

e
 subsidiejaar, hij krijgt de max 

jeugdsubsidie. Dan is hij het jaar erop 18 jaar en krijgt nog 2 subsidiejaren de maximale volwassene 
subsidie gevolgd door 2 subsidiejaren met afbouw van de subsidie) 

Jeugd:  Voor leerling van de basisschool geldt het bijzondere tarief van € 225,- voor een lesjaar voor lessen 
van 20 minuten, de kortingsregel voor betaling in één termijn is hierop niet van toepassing. 
(Bij 30 minuten les is het bijzondere tarief € 325,-.) 
Leerling t/m 18 jaar, peildatum 1 augustus van het jaar waarover lesgeld verschuldigd is. 
Een jeugdige krijgt maximaal 4 subsidiejaren de maximale subsidie, en 2 subsidiejaren met een 
afbouwend subsidiepercentage. 

subsidiejaar percentage 20 minuten 30 minuten 

  10 termijnen 1 termijn 10 termijnen 1 termijn 

1
e
 t/m 4

e
 40% € 43,00 € 420,00 € 61,00 € 600,00 

5
e
 30% € 50,00 € 490,00 € 71,00 € 700,00 

6
e
 15% € 61,00 € 600,00 € 86,50 € 855,00 

meer dan 6 0% € 72,00 € 710,00 € 101,50 € 1.005,00 

Volwassene: Leerling ouder dan 18 jaar, peildatum 1 augustus van het jaar waarover lesgeld verschuldigd is. Een 
volwassene krijgt maximaal 2 subsidiejaren de maximale subsidie, en 2 subsidiejaren met een 
afbouwend subsidiepercentage. 

subsidiejaar percentage 20 minuten 30 minuten 

  10 termijnen 1 termijn 10 termijnen 1 termijn 

1
e
 t/m 2

e
 20% € 57,50 € 565,00 € 81,00 € 800,00 

3
e
 15% € 61,00 € 600,00 € 86,50 € 855,00 

4
e
 10% € 64,50 € 635,00 € 91,50 € 905,00 

meer dan 4 0% € 72,00 € 710,00 € 101,50 € 1.005,00 
  

Opmerking: In gevallen waarin de bepaling van het lesgeld niet, of niet geheel voorziet en bij twijfel aan de juiste 
toepassing van enig onderdeel, beslist het bestuur 


