Subsidie transport cultuureduca e

Wat betekent deze subsidie?
➔ Bezoek je met het secundair onderwijs een cultuureduca eve podiumvoorstelling of lm in
de Viertoren-regio (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne)? Dan staat Viertoren in voor
75% van de transportkosten!
➔ Deze tegemoetkoming kan per graad 2 keer per schooljaar worden aangevraagd. Elke
middelbare school uit de Viertoren-regio hee dus recht op maximum 6 tegemoetkomingen
per schooljaar.
➔ Hoe je aanvraag tot terugbetaling indienen? Dat zie je op de website van Viertoren, onder
‘Aanbod’ -> ‘subsidies’!
➔ Bekijk zeker ook of je geen kans maakt op de dynamoOPWEG-subsidie, dan is je vervoer zelfs
kosteloos!

Reglement subsidie transport cultuureduca e Viertoren
Inleiding
Een vaak gehoorde belemmering bij het boeken van een culturele voorstelling of lm is de
transportkost om tot bij de organisator (bijvoorbeeld een cultuur- of gemeenschapscentrum) te
raken. Aangezien het, in tegenstelling tot het lager onderwijs, vaak om grote groepen leerlingen gaat,
kan er niet langer beroep gedaan worden op vervoer door (groot)ouders en leerkrachten. Het
openbaar vervoer is niet al jd even gebruiksvriendelijk en brengt net als de huur van private
busmaatschappijen kosten met zich mee. Omdat Viertoren en de lokale besturen van de Viertorenregio cultuureduca e op school belangrijk vinden, willen we aan de secundaire scholen een oplossing
bieden. Met Viertoren voorzien we vanaf schooljaar 2022-2023 een tegemoetkoming van 75% van
de gemaakte transportkosten wanneer een middelbare school uit De Panne, Koksijde, Nieuwpoort of
Veurne een bus huurt of een tram-/of busrit betaalt voor het bezoeken van een voorstelling/ lm in
de Viertoren-regio.
Viertoren acht kunst- en cultuureduca e als fundamenteel onderdeel in de ontwikkeling van elke
leerling. In het lager onderwijs wordt hier vaak grondig op ingezet en we willen die inzet niet verloren
zien gaan. Het is ook belangrijk aan te geven dat voor veel (kansarmere) kinderen cultuurbeleving
enkel via de school gerealiseerd wordt, waardoor het van groot belang is dat er daar grondig en volop
ingezet wordt op cultuureduca e. Cultuureduca e moet door re ec eve en begeleide
cultuurac viteiten zorgen voor meer cultuurpar cipa e in de toekomst. Voor alle culturele actoren is
cultuureduca e in het onderwijs en op jonge lee ijd belangrijk, want het is bewezen dat
cultuureduca e in het onderwijs een invloed hee op latere cultuurdeelname. Het draagt ook bij tot
meer empathie, crea viteit en maatschappelijke betrokkenheid. Door de tegemoetkoming is het voor
leerkrachten en direc e ook makkelijker om aan cultuureduca e te doen, omdat het kostenplaatje
gedrukt wordt.

Voorwaarden
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Er zijn uiteraard enkele voorwaarden gekoppeld aan deze tegemoetkoming door Viertoren.

Art. 1: Ten eerste moet de aanvraag ingediend worden door een secundaire school uit de Viertorenregio (zijnde De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne). Scholen buiten deze regio en lager
onderwijs kunnen geen beroep doen op de tegemoetkoming.
Art. 2: Ten tweede kan elke secundaire school slechts 2 keer per graad per schooljaar een
tegemoetkoming aanvragen. Hoewel we cultuureduca e ook meer aan bod willen zien komen, is dit
maximum opgelegd om het beheersbaar te houden voor Viertoren. We zien ook graag een gelijke
verdeling van cultuureduca e over de verschillende graden heen, vandaar de opdeling.
Art. 3: Ten derde vragen we de secundaire school om zelf de nodige documenten (zie hieronder bij:
‘hoe aanvraag indienen?’) aan Viertoren te bezorgen. Viertoren zal niet zelf ac ef documenten
opvragen. Is uw aanvraag niet compleet, dan wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.
Art. 4: De voorstelling/ lm in kwes e moet geconsumeerd worden in de Viertoren-regio.
Art. 5: De school staat zelf in voor de betaling van de bus of tram. De factuur wordt samen met de
betalingsgegevens aan Viertoren bezorgd zodat de tegemoetkoming op de opgegeven rekening kan
worden gestort.
Art. 6: Indien er gecommuniceerd wordt over de cultuureduca e (bijvoorbeeld in schoolbladen of op
de sociale media van de school), dan moet Viertoren vermeld worden. Het logo van Viertoren kan via
de website van Viertoren verkregen worden.
Art. 7: De deadline voor het indienen van de aanvraag voor schooljaar 2022-2023 is 23u59 vrijdag 30
juni 2023.
Art. 8: Viertoren kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen, fouten,
schade en dergelijke bij het boeken en betalen van transport.
Art. 9: Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk de bepalingen en
voorwaarden van dit reglement. Viertoren behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na
te gaan en hierover inlich ngen in te winnen, met alle middelen die zij nu g acht.
Art. 10: De Raad van Bestuur van Viertoren is bevoegd in elk geschil aangaande dit reglement en haar
uitvoering.

Indienen aanvraag
De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier op de website van Viertoren. Dit
aanvraagformulier bevat volgende informa e:
-

Naam van de secundaire school

-

Contactgegevens van aanvrager

-

Datum, loca e en tel van (culturele) voorstelling/ lm

-

Klassen/graad en aantal leerlingen die vervoerd werden

-

Vervoermaatschappij die gekozen werd (+ mo va e keuze)

-

Factura egegevens school voor betaling tegemoetkoming

-

Als bijlage moet de factuur van de vervoersmaatschappij worden toegevoegd.
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Het aanvraagformulier kan op aanvraag ook op papier verkregen worden en ingevuld en ondertekend
verstuurd worden naar Viertoren, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

