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MUZIEK- EN 
DANSLES/
VOOR IEDEREEN!
Wil jij gitaar leren spelen of wil je kind op balletles, maar 
is daar geen geld voor? Bij SCHUNCK Muziek en Dans 
vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om zich te 
ontwikkelen. Daarom werken we samen met een aantal 
partijen, zodat iedereen kan meedoen aan onze muziek- 
en danslessen. 

OOK JIJ 

KUNT/ LES 

VOLGEN



Gemeente Heerlen/  
Fit & Fun regeling
De Fit en Fun regeling is er voor alle Heerlenaren 
van 18 jaar en ouder die een minimuminkomen 
hebben. De regeling is een bijdrage in de kosten 
van individuele maatschappelijke, sociale, 
sportieve en/of culturele activiteiten. 

Actuele informatie vind je op de 
website van de gemeente Heerlen 
heerlen.nl/fit-en-fun-regeling of scan 
de QR code.

Stichting Leergeld Parkstad/
Stichting Leergeld Parkstad zet zich in voor 
schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die om 
financiële redenen niet kunnen meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. 

Inwoners van een Parkstad-gemeente 
(Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, 
Beekdaelen, Onderbanken, Simpelveld en 
Voerendaal) kunnen een beroep doen op hulp 

van Stichting Leergeld Parkstad. 
Ga via de QR code naar de 
website van Stichting Leergeld 
Parkstad voor meer informatie 
of om meteen een aanvraag in 
te dienen. Ze zijn telefonisch 

bereikbaar via 045 - 574 36 36 of mail naar 
info@leergeldparkstad.nl.

Jeugdfonds/ Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het 
lesgeld voor kinderen en jongeren tussen 0 en 
18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor 
muziekles, dans of een andere sportieve of 
creatieve les.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. 
Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan 
door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een 
leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam 
of schuldhulpverlener.

Lees via de QR code op de website van 
Jeugdfonds Sport & Cultuur alle spelregels 
voor jouw gemeente.  
Je kunt meer informatie opvragen per e-mail 
via info@limburgjeugdfondssportencultuur.nl  
of bellen naar 06 - 509 045 04.

schunck.nl


