
JCFA INVULFORMULIER 
CULTUURAANVRAAG
Wil jouw kind op dansles, muziekles, theaterles of tekenles? En heb je 
een laag inkomen? Dan betaalt het Jongerencultuurfonds Amsterdam 
(JCFA) een deel van het lesgeld (Max. €450,-).

DOE DEZE CHECK:

  Je kind woont in Amsterdam of Weesp

  Je kind is 2 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar

  Je kind wil creatieve lessen gaan doen na schooltijd. Dus géén sport en géén zwemles

  Je kind wil de lessen het hele jaar doen

  Je hebt een laag inkomen

  Kijk op Kunstvol.nl waar de lessen bij jou in de buurt zijn

HOE DOE IK EEN AANVRAAG?

Stap 1: Vul dit formulier op de achterkant volledig in en geef dit aan een tussenpersoon. Kijk op 

onze website wie een tussenpersoon is.

Stap 2: Heeft jouw kind een geldige stadspas? Dan kan je zelf op onze website een aanvraag doen.

Ga voor meer informatie naar: www.jcfa.nl of bel ons op 06-83799753 
(ma, di en do van10.00-13.00)

Wil jij lesgeld aanvragen voor je kind?



GEGEVENS VAN UW KIND
voornaam  tussenvoegsel 

achternaam 

geboortedatum   jongen    meisje

straat   huisnummer 

postcode  woonplaats 

uw e-mailadres  

op welke school zit uw kind  

CULTURELE ACTIVITEIT
welke activiteit wilt uw kind gaan doen  

naam cultuurinstelling  

adres cultuurinstelling  

e-mail culturele instelling  

website cultuurinstelling   

LESGELD
cursus/lesgeld  €     per maand    per jaar

startdatum einddatum 

is er al eerder een aanvraag voor dit kind bij het JCFA gedaan  ja    nee

zijn er proeflessen gevolgd  ja    nee 

indien muziekles wordt aangevraagd; 

wil uw kind ook gratis een muziekinstrument lenen?   ja    nee

FINANCIËLE SITUATIE
soort inkomen:   loondienst    uitkering    ZZP-er

netto maandinkomen  €     

bent u in het bezit van een stadspas?  nee    ja: pasnummer 

  

MOTIVATIE
Geef aan waarom u het lesgeld niet kunt betalen en waarom uw kind graag op les wil.  

  

  

  

  

Het Jongerencultuurfonds verwacht dat u ervoor zorgt dat uw kind de lessen trouw bezoekt. 

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld:

Handtekening ouder/verzorger 

  


