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FO&BC

Jeugdsportfonds

Heb je vragen over je financiën en kom je er zelf niet

Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten

uit? Blijf er niet mee lopen, maar vraag hier

kunnen sporten en betaalt daarom de contributie en

ondersteuning bij! Je kunt hiervoor terecht bij je

benodigde sportattributen voor kinderen die leven in

begeleiding. Komen jullie er samen ook niet uit, neem

gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om

dan contact op met de FO&BC via fobc@pameijer.nl.

lid te worden van een sportvereniging. Aanvragen

Neem ook eens een kijkje op onze website

kunnen alleen gedaan worden door professionals uit

www.pameijer-geldtelt.nl.

het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg.

Hier kun je veel informatie over geldzaken vinden.

Meer info zie www.jeugdsportfonds.nl.

Wij vinden het leuk om tips te krijgen die we kunnen
gebruiken in de nieuwsbrief of op de website!

Kringloopwarenhuis Spijkenisse
Sinds 2 februari is Kringloopwinkel Rataplan

Weet je dat…

Spijkenisse geopend. De winkel heeft een

- … je met de Rotterdampas een keer gratis naar

oppervlakte van 2500 m²! Je kunt hier allerlei

Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam kunt?

tweedehands spullen kopen, zoals kleding, meubels,

Meer info, zie www.rotterdampas.nl.

audioapparatuur, fietsen, speelgoed, huishoudelijke

- …op de website www.pameijer-geldtelt.nl sinds

artikelen, curiosa e.d. Waar kun je de kringloopwinkel

kort nieuwe informatie te vinden is over ’18 jaar en je

vinden? Groene Kruisstraat 4, 3201 CA Spijkenisse.

financiën’?

Meer info: www.rataplan.nl.

- …Stichting Elvia zich inzet voor het doorgeven van
goede herbruikbare kleding aan mensen met kinderen

Tabblad financiën in Plancare

die het hard nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet

Sinds een aantal maanden is het tabblad ‘financiën’ in

meer kunnen betalen. Meer weten? Kijk op

Plancare te vinden. Onder dit tabblad vind je de

www.stichtingelivia.nl.

knoppen ‘inkomensbeheer’, ‘maandbegroting’,
‘logboek financiën’ en ‘schulden’. Het is niet de

Handige websites

bedoeling dat dit voor iedere cliënt ingevuld moet

www.nibud.nl/scholieren

worden, maar het kan als hulpmiddel dienen wanneer

Het Nibud heeft een aparte website voor jongeren.

de cliënt een ondersteuningsvraag heeft op financieel

Hier kun je allerlei informatie voor jongeren vinden

gebied. Binnenkort zal er een korte handleiding

over geldzaken, inkomsten en uitgaven, sparen, lenen

verschijnen over het gebruik van dit tabblad.

en schulden e.d.
e

www.zelfjeschuldenregelen.nl

Evaluatie website 1 kwartaal 2013

Deze website, een samenwerking van het Nibud en

We hebben afgelopen kwartaal 17 x feedback

NVVK, is er om mensen met beginnende financiële

gekregen op artikels die op de website

problemen te helpen een oplossing te vinden en hun

www.pameijer-geldtelt.nl staan. De meeste

financiën weer op de rails te krijgen.

feedback ging over de toeslagen en over de
veranderingen in de AWBZ. Deze informatie werd
nuttig gevonden.

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

