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Bewindvoering moet door de rechter uitgesproken

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende

worden. Bewindvoering kan uitgevoerd worden door

onderwerpen;

een instantie, maar ook door iemand uit je eigen

-

Belastingaangifte

omgeving/familie. Bijvoorbeeld één van je ouders of je

-

Bewindvoering

broer of zus.

-

Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligersvergoeding
Heb je vragen, tips of ideeën?

Mensen met een bijstandsuitkering die

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

vrijwilligerswerk uitvoeren, mogen een

Neem ook eens een kijkje op onze website www.pameijer-

(onkosten)vergoeding ontvangen. Het maximum wat

geldtelt.nl

je mag ontvangen is maximaal €150,- per maand en
€1500,- per jaar.

Weet je dat…

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/

Het programma Schuldig een magazine heeft uitgebracht.

03/10/klijnsma-alle-uitkeringsgerechtigden-

Deze kan je gratis downloaden via

dezelfde-vrijwilligersvergoeding

http://www.human.nl/schuldig/schuldig-magazine.html
Handige websites
Belastingaangifte

www.juridischloket.nl

Het is alweer half maart 2017. Dat betekent dat het weer

Hier vind je informatie over verschillende juridische

tijd is voor de belastingaangifte! De afgelopen tijd

zaken. Loop je ergens tegen aan en weet je zelf niet

ontvingen wij vele vragen van wooncoaches, of er vanuit

hoe dit op te lossen. Het juridisch loket helpt mensen

Pameijer hierin ondersteuning wordt aangeboden. Het is

met een laag op weg.

belangrijk om te weten dat wooncoaches de cliënten niet
mogen ondersteunen bij het invullen van de

https://www.nibud.nl/consumenten/kostgeld/

belastingaangifte. Ook al lijkt het simpel om de voor

Hoeveel thuiswonende jongeren betalen kostgeld?

ingevulde aangifte te controleren, Pameijer wil de

Wat is een normaal bedrag? Om daarop antwoord te

belastingaangifte niet door medewerkers in laten vullen.

krijgen ga je naar deze link

Meer informatie kun je vinden op
http://www.pameijer-

www.rijksoverheid.nl

geldtelt.nl/informatie/belasting/belastingaangifte

Op deze site vind je veel onafhankelijke informatie
over bewindvoering, curatele en mentorschap. Er

Bewindvoering

staat ook een folder op waarin de verschillen duidelijk

Wanneer je onder bewind staat mag je zelf niet meer

worden uitgelegd. Zoek op ‘curatele bewind en

beslissen over je eigen geld en de spullen die je hebt. De

mentorschap’.

bewindvoerder maakt samen met jou afspraken hierover.
De bewindvoerder helpt je om je financiën stabiel te
houden.
Bewindvoering wordt vaak ingezet bij mensen met een
verslaving, hoge schulden of mensen die teveel geld
uitgeven door bijv. psychische problemen.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

