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FO&BC

Belastinginvulactie

Heb jij nog leuke tips voor onze nieuwsbrief of onze

Formeel is afgesproken dat

website (bijvoorbeeld goedkope uitjes, besparingstips

de begeleiders van cliënten

of eetadresjes), dan horen wij die heel graag van je!

geen belastingaangifte

Je kunt ze mailen naar fobc@pameijer.nl.

mogen doen voor de

Heb je vragen over je financiën, dan kun je deze

cliënten. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer

natuurlijk ook mailen. Op onze website

samen met de Belastingdienst de belastinginvulactie

www.pameijer-geldtelt.nl vind je handige informatie!

voor de cliënten van Pameijer. Wil je weten of het
voor jou zinvol is om aangifte te doen, welke papieren

Weet je dat …

je allemaal nodig hebt en hoe de invulactie werkt?

… de nieuwe Rotterdampas weer te koop is!?

Ga dan naar www.pameijer-geldtelt.nl.

… de inwoners van Rotterdam, Capelle a/d IJssel,

De informatie vind je op de startpagina van de

Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam,

website, als tip van de maand.

Vlaardingen en Zuidplas met een minimum inkomen de

LET OP: de invulactie is alleen voor cliënten van

Rotterdampas voor maar € 5 kunnen kopen?

Pameijer!

… er ook voor ouderen en studenten een reductietarief
is voor de Rotterdampas?

Verhuizing Kredietbank Rotterdam

… je heel veel leuke dingen voor weinig geld kunt doen

De Kredietbank Rotterdam gaat verhuizen.

met de Rotterdampas?

Vanaf 26 maart 2013 is het nieuwe bezoekadres:

… je meer informatie kunt vinden op

Prins Alexanderplein 21

www.rotterdampas.nl ?

3067 GC Rotterdam
Het postadres is:

Administratiemappen

Postbus 4291

Pameijer heeft voor de cliënten van Pameijer

3006 AG Rotterdam

administratiemappen ontwikkeld. Een set bestaat uit 2
mappen met ieder 10 tabbladen. Op de tabbladen

De Kleine gids

staat beschreven wat je achter dat tabblad kunt

De nieuwe ‘Kleine gids voor de Nederlandse sociale

bewaren, zodat je heel makkelijk je administratie op

zekerheid (2013.1)’ is weer uit. Hierin kun je de

kunt bergen. De kosten bedragen € 3,- voor 1 set.

belangrijkste regelingen op het gebied van de sociale

De begeleiding kan de mappen aanvragen voor de

zekerheid terugvinden (bijvoorbeeld over de

cliënt door een mail te sturen naar

zorgverzekeringswet, de Wet Werk en Bijstand,

frontoffice@pameijer.nl met daarin:

de AWBZ, de WAO/WIA, de Wajong, de AOW en

•

Het aantal sets

noem maar op). De gids is te koop bij de boekhandel

•

De datum wanneer de mappen bij de

voor € 15 of te bestellen via www.kluwer.nl.

Crooswijksesingel opgehaald worden.

Wil je zonder geld uit te geven toch op de hoogte

De sets worden dan klaargezet bij de receptie van de

blijven van de belangrijkste regelingen, dan kun je

Crooswijksesingel.

gratis via www.rijksoverheid.nl de brochure ‘Stand

Er moet direct bij de receptie afgerekend worden, als

van zaken van de sociale zekerheid (1-1-2013)’

de mappen worden afgehaald.

downloaden.

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

