Inlichtingen i.v.m. het inschrijvingsgeld aan de SAMW Menen
Inschrijvingsgeld:

Verminderd tarief:

Jongeren (°2001 en later)
extra domein**

€ 72*

€ 49*

€ 42

€ 42

Jongvolwassenen (°1994 t.e.m. 2000)
extra domein **

€ 136*
€ 129

Volwassenen (°1993 en vroeger)
extra domein **

€ 314*

€ 136*

€ 307

€ 129

SEMU: uitgeversrecht muziekpartituren

€9

€5

* concert abonnement en administratiekosten inbegrepen.
** Er zijn 4 DOMEINEN, waarvan 3 te Menen, nl. MUZIEK / WOORDKUNST-DRAMA /
BEELDENDE en AUDIOVISUELEKUNSTEN
De kortingen voor een inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs zijn:


Personen met een handicap, mindervaliden of personen ten laste van: attest Min. Soc.
Zaken - van tenminste 66% ongeschiktheid of vermindering verdienvermogen met 6 punten
of meer waarvan de geldigheidsdatum nog niet is verstreken in september 2018.



gezinsvervangend tehuis: vanwege betrokken tehuis sprekend op het inschrijvingsjaar
(sept. 2018)



erkend politiek vluchteling of personen ten laste van: vanwege Min. van Justitie of
Binnenlandse Zaken sprekend op het inschrijvingsjaar (september 2018)



- 18 jaar/ ander gezinslid betaalde reeds: kopie betalingsbewijs ander gezinslid (+ gezinssamenstelling)*



- 18 jaar/ inschrijving 2de domein: kopie betalingsbewijs 1ste inschrijving
Indien u nog niet in het bezit bent van het geldig attest, dient u momenteel wel het
volledig bedrag te betalen !



werkloze of ten laste van de werkloze : attest V.D.A.B. voor deeltijds kunstonderwijs
sprekend op het inschrijvingsjaar Werkzoekende cursisten kunnen dat attest opvragen via
'Mijn loopbaan' van het VDAB e-loket. (september 2018) (+ gezinssamenstelling)*



bestaansminimumtrekker of personen ten laste van: attest O.C.M.W. of belastingaangifte
In deze beide laatste gevallen zal u bij de inschrijving in juni wel het volledige bedrag
moeten betalen. De korting wordt u dan terugbetaald tijdens de maand september, na
het binnenbrengen van een geldig attest van de VDAB of OCMW. Dit attest dient te
verwijzen naar de toestand op 1 september 2018.




de verhoogde verzekeringstegemoetkoming: een attest van de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de
overheidsinstantie die de uitkering betaalt

Voortaan zullen houders van een UiTpas met kansenstatuut ook in de academie
vermindering krijgen, zonder dat ze nog bijkomende documenten moeten voorleggen.
*Een gezinssamenstelling kan je aanvragen bij de gemeente/stad of zelf via ‘Mijn Dossier’ van de federale
overheid.

