MIJN GELDCOACH
VOOR FINANCIËLE RUST

BEWINDVOERING - CURATELE

BELANGRIJKE INFORMATIE VAN UW/JOUW BEWINDVOERDER
Elburg, 19-11-2018
Beste klant, hierbij ontvangt u/ontvang jij belangrijke informatie van uw/jouw bewindvoerder
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Bereikbaarheid bewindvoerder
Nog even de spelregels op een rij:
Extra leefgeld minimaal 2 werkdagen van tevoren aanvragen
Telefonische bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Bel je
buiten deze tijden, dus ook in het weekend, houd er dan rekening mee dat wij de telefoon niet
opnemen. Bel je binnen deze tijden, ook dan kan het wel eens voor komen dat wij niet
opnemen. Bijvoorbeeld omdat we in gesprek zijn of een cursusdag hebben. Probeer het later
dan nog eens of stuur even een SMS of Whatsapp. Die kan wat vaker snel tussendoor
beantwoord worden.
Binnen 2 werkdagen krijg je antwoord op je vraag. Of laten wij je weten dat je misschien wat
later antwoord krijgt op je vraag.
Reageren wij toch op jou voor 11 uur in de ochtend of na 5 uur in de middag? Dan heb je
geluk. Maar het is niet vanzelfsprekend!
Gewijzigde betaaldagen leefgeld december
Op maandag 24 december wordt het leefgeld van dinsdag 25 en woensdag 26 december overgemaakt.
Hou daar rekening mee!
Op maandag 31 december wordt het leefgeld van dinsdag 1 januari overgemaakt. Hou daar rekening
mee!
Gewijzigde bereikbaarheid kerst en oud en nieuw
Van dinsdag 25 december tot en met dinsdag 1 januari 2019 zijn wij telefonisch niet bereikbaar. En op
27,28,29,30 en 31 december alleen via Whats app voor noodgevallen!!! Geef dus tijdig eventuele
wensen voor de feestdagen door!!!
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Past je zorgverzekering nog bij jou?
Vanaf half november kun je je zorgverzekering aanpassen voor 2019. Kijk daarom goed naar je
huidige zorgverzekering.

Tip: laat je begeleider ook even meekijken! Kijk en vergelijk op www.zorgwijzer.nl

Check: als je een participatiewet uitkering hebt, of je via je gemeente een goedkopere
zorgverzekering kunt afsluiten

Check: of je met jouw zorgverzekering terecht kunt bij het ziekenhuis bij jou in de buurt of
van jouw keuze

Check: of je niet te duur aanvullend bent verzekerd. Meestal alleen nog interessant bij veel
fysio behandelingen of veel tandartskosten

Check: aanvullend verzekeren voor beugel? Dan meestal 1 jaar eerst aanvullend betalen en
het jaar daarop pas kosten mogen declareren
Alles goed gecheckt? Zeker weten?
Wil je overstappen naar een andere zorgverzekering? Of wil je aanvullende of tandverzekering nemen
of aanpassen? Of vindt je het wel OK zo met je huidige zorgverzekering?
Geef dit dan vóór 20 december 2018 door aan je bewindvoerder.
Horen wij niets terug van jou, dan blijft je huidige verzekering volgend jaar gewoon doorlopen.
Verzoek extra leefgeld speciale gelegenheden
Omdat wensen kunnen veranderen en om teleurstellingen te voorkomen krijg je het ‘formulier verzoek
extra leefgeld speciale gelegenheden’ ieder jaar weer aangeboden. Kun je de bijlage niet openen? Laat
het je bewindvoerder weten dan krijg je het formulier met de post opgestuurd.
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Je bewindvoerder zal kijken of jouw wensen passen in je begroting. En zal je laten weten wat wel of
niet kan. Soms kan iets misschien wel, maar is er wat minder geld beschikbaar dan dat jij vraagt.

Vul het formulier in, sla het op en mail het terug.

Of maak een duidelijke foto van de voor en achterkant en app het of print het uit en
stuur het op naar je bewindvoerder
Stuur het ingevulde formulier vóór 20 december 2018 terug naar je bewindvoerder.
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Gemeentelijke belastingen en waterschap belastingen 2019
Begin 2019 krijg je weer post in je bus over gemeentelijke belastingen en waterschap belastingen.
Ook al sta je onder bewind, die brieven krijg je bijna altijd op je huisadres. Let daar dus goed op!!
Misschien kom je wel in aanmerking voor kwijtschelding! Stuur daarom altijd alle
belangrijke post door naar je bewindvoerder. Dat kan via de post (Mijn Geldcoach, Postbus 43,
8080 AA Elburg), maar ook via de mail of via Whats app met een duidelijke en scherpe foto van
het hele document! Vergeet je dit? Dan krijg je aanmaningen of dwangbevelen met extra kosten.
Zonde van je geld. Had je ook wat moois voor kunnen kopen.
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Belastingaangifte 2018
Voor 1 april 2019 verzorgen wij jouw belastingaangifte weer. Meestal is de enigste aftrekpost nog de
ziektekosten. Heb jij in 2018 kosten gemaakt en deze nog niet doorgegeven aan je bewindvoerder?
(denk hierbij aan (openbaar) vervoerskosten naar een ziekenhuis, kosten voor medicijnen, tandarts
of fysiotherapie die je zelf moet betalen (niet je eigen bijdrage))? Geef dit dan vóór 20 januari
2019 door aan je bewindvoerder.
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Wat doen wij NIET meer vanaf 2019
Regelmatig moeten wij leefgeld of geld voor andere plotselinge noodzakelijke uitgaven even
voorschieten uit eigen zak. De rechtbank vindt dit niet goed. Daarom schieten wij geen geld meer uit
onze eigen zak voor vanaf 2019. Dat betekent dat wij nog beter ons best moeten doen om er voor te
zorgen dat jij altijd genoeg geld op je rekening hebt staan. We moeten dus een buffer op zien te
bouwen in jouw voordeel!
Dat kan dus ook betekenen dat we soms iets strenger moeten zijn als jij om extra geld vraagt.

M

GEEN geld door anderen op je leefgeldrekening laten storten
Het is NIET toegestaan om anderen geld op je leefgeldrekening te laten overmaken. Dus geen geld
van een werkgever, ouders, vrienden of wie dan ook.
Als je gaat werken, meld dit dan bij je bewindvoerder en vraag, als je dit niet weet, om het
rekeningnummer van je beheerrekening, zodat je die kunt doorgeven aan je werkgever.
En als je ouders of anderen jou financieel willen ondersteunen, overleg dan even met je
bewindvoerder hoe ze dat het beste kunnen doen.
Waarom is het overmaken van geld op je leefgeldrekening door anderen niet toegestaan?
Zo heeft je bewindvoerder onvoldoende inzicht op je inkomsten en uitgaven. Maar ook kan het
problemen met de gemeente opleveren als je een Participatiewet uitkering hebt. De gemeente kan je
uitkering korten, maar ook de bijzondere bijstand voor bewindvoering stopzetten als ze ziet dat jij
regelmatig andere inkomsten op je rekening krijgt.
Ook loop je het risico op een boete. Dat wil je allemaal toch niet?
Met vriendelijke groet,
Mijn Geldcoach

Diederik van der Stouw
Einte Douma
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