Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022
Voor muziekverenigingen en koren in samenwerking met scholen PO en VO.
* Vanwege de diversiteit in verenigingsverbanden worden harmonieën, fanfares, tamboerkorpsen, slagwerkensembles, koren en andere
muziekgezelschappen in de rest van dit document benoemd als muziekverenigingen.

Deze bijdrageregeling wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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Doel van de bijdrageregeling
De bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 is gericht op:
• Het bevorderen van samenwerking tussen de muziekverenigingen en scholen. Hierbij is
specifieke aandacht voor projecten met scholen die (nog) niet deelnemen aan CmK en
eventueel na projectafloop kunnen worden toegeleid naar CmK.
• Specifieke aandacht voor bredere samenwerkingsprojecten die tot verduurzaming van
muziekeducatie leiden.
• Het versterken van muziekverenigingen op het gebied van cultuureducatie.

Wie voert de bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 uit?
De Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 wordt door Stichting Klankkleur Limburg
uitgevoerd en is in samenwerking met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en verbindend netwerk koorzang Limburg (VNK-L)
samengesteld.
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Voor wie is de bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 bedoeld?
Deze bijdrageregeling is bedoeld voor muziekverenigingen die een samenwerking aan willen gaan met
scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Deze muziekvereniging is lid van, of aangesloten bij
één van onderstaande bonden of overkoepelende organisaties:
•
•
•
•
•
•

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS)
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L)
Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten
De amateur Symfonie- en Strijkorkesten van Limburg mogen ook gebruik van deze
regeling.
Pop in Limburg zal een variant van deze bijdrageregeling met popmuziek uitvoeren.

Waaruit bestaat de bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022?
De bijdrageregeling bestaat uit 4 compartimenten:
1.

Voor samenwerkingsprojecten van muziekverenigingen met scholen die (nog) niet deelnemen
aan activiteiten op het gebied van muziekeducatie in het kader van CmK die eventueel na
projectafloop kunnen worden toegeleid naar CmK. De maximale bijdrage voor een aanvraag uit
dit compartiment is € 1500.-

2.

Voor samenwerkingsprojecten van muziekverenigingen met scholen voor Speciaal Onderwijs
die (nog) niet deelnemen aan activiteiten op het gebied van muziekeducatie in het kader van
CmK die eventueel na projectafloop kunnen worden toegeleid naar CmK. De maximale bijdrage
voor een aanvraag uit dit compartiment is € 2.000.-

3.

Voor samenwerkingsprojecten die een aanvraag hebben ingediend voor een bijdrage uit de
Samendoor!- regeling 2021- 2022 maar een afwijzing hebben ontvangen omdat het
subsidieplafond was bereikt en voor wie de nieuwe regeling niet toepasbaar is.
De maximale bijdrage voor een aanvraag uit dit compartiment is € 1.000.N.B. De aanvragende partij die een aanvraag doet voor een bijdrage uit compartiment 3 kan er
ook voor kiezen om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit een van de andere
compartimenten.

4.

Voor projecten waarbij sprake is van een intensieve samenwerking tussen scholen/
schoolkoepel, muziekverenigingen, gemeente en/of andere partij(-en). Aanvragen voor een
bijdrage uit dit compartiment kunnen alleen worden ingediend als er sprake is van
cofinanciering van alle betrokken partijen.
De bijdrage voor een aanvraag uit dit compartiment bestaat uit het toekennen van een bedrag
met een maximum van 25% van de totale begroting tot een maximumbedrag van € 10.000.-
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Voorwaarden
1. De activiteiten starten uiterlijk in 2022 en mogen doorlopen tot einde schooljaar 20222023.
2. Er kan uitsluitend uit één van de 4 hierboven genoemde compartimenten een aanvraag
worden ingediend.
3. Als een school ook een aanvraag heeft ingediend voor dit project bij de regeling CmK kan er
géén aanvraag worden ingediend voor deze bijdrageregeling. Om dit te voorkomen wordt
dit door de aanvragende partij afgestemd met de lokale penvoerder.
4. De muziekvereniging of de school dient de aanvraag in en de aanvraag wordt door elke
samenwerkingspartner ondertekend.
5. In de begroting van de aanvraag is maximaal 10 % van de geraamde kosten begroot voor
materiaal en instrumentenkosten.
6. In de begroting van de aanvraag kunnen geen coördinatiekosten worden opgenomen.
7. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend, zolang het
budget van de bijdrageregeling toereikend is.
8. Voor scholen voor Speciaal onderwijs is het niet verplicht om structureel samen te
werken met een muziekvereniging. Er moet wel sprake zijn van ten minste 1
buitenschools element. (Denk hierbij aan een uitvoering voor ouders etc.)

Een aanvraag indienen
1. Een aanvraag wordt uitsluitend digitaal ingediend via het daartoe opgestelde digitale
aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is in te vullen via de websites van LBM, LBT en VNK-L.
2. Voor een aanvraag uit compartiment 3 bestaat de mogelijkheid om de aanvraag van de
SamenDOOR!-regeling 2021-2022 als Pdf-bestand aan het digitale aanvraagformulier
Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 toe te voegen.
3. Als de aanvraag is ingediend ontvang je een ontvangstbevestiging.
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Verplichting voor de aanvragende partij(-en)
De aanvragers verplichten zich deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst over muziekeducatie met
diverse partners op een nader te bepalen moment in schooljaar 2022-2023.
Aan de aanvragers vragen we of ze hun opgedane kennis willen delen binnen hun bestaande
netwerken van het schoolbestuur en/of met schoollocaties en met het netwerk van de
muziekvereniging(-en).
Bij alle PR-uitingen in het kader van dit project zijn de aanvragers verplicht het logo van de
betreffende bond(-en) toe te voegen.
De logo’s zijn te downloaden via de websites van LBM, LBT en VNK-L

Een aanvraag ingediend en nu?
Hieronder volgt een stappenplan voor de behandeling van aanvragen voor de bijdrageregeling
Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022.
1. Stichting Klankkleur Limburg kent het beschikbare budget toe in de volgorde van ontvangst van
de volledige aanvragen. Als het subsidieplafond bereikt is, kunnen aanvragen niet meer worden
gehonoreerd. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de voorwaarden
die van toepassing zijn op deze bijdrageregeling.
2. Wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de niet volledige aanvraag aan te vullen,
geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.
3. Indien aanvragen op dezelfde datum zijn binnengekomen, en er op die datum sprake is van het
bereiken van het subsidieplafond, wordt de volgorde van toekenning op basis van het tijdstip
van binnenkomst vastgesteld.
4. Over toekenning dan wel afwijzing van een aanvraag wordt binnen een termijn van zes weken
na het indienen van de volledige aanvraag beslist.
5. De beoordeling zal plaatsvinden door de bestuursleden die zich inzetten voor muziekeducatie
van de drie muziekbonden LBM, LBT en VNK-L.
6. Het besluit wordt medegedeeld aan de aanvrager.

Hoe ontvang je de bijdrage?
Wanneer er een positief besluit is genomen over de aanvraag, maakt SKL het toegekende bedrag over
op het in de aanvraag vermelde bankrekeningnummer.
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Evaluatie
Zodra het project beëindigd is, stuurt de aanvragende partij binnen zes weken een inhoudelijke en
financiële evaluatie van het project naar SKL. Voor de evaluatie maak je gebruik van het
evaluatieformulier dat t.z.t. op de website van de drie muziekbonden te downloaden is.

Aanvraagtijdvak
Aanvragen voor deze bijdrageregeling kunnen worden ingediend vanaf 6 april 2022 tot 1 november
2022.

Vragen?
Als er vragen zijn of ondersteuning nodig is bij het opstellen van een aanvraag, neem je contact op met
Rob Janssen via: robjanssen@klankkleurlimburg.nl of T: 0475 78 25 13 / M: 06 89 97 25 72.

Deze regeling is met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd blijken dat een bijstelling
noodzakelijk is, houden deze partijen zich het recht voor om dit te doen.
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