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Grip op Geld

€

Gebiedsteam Harlingen ondersteunt inwoners bij vragen rondom geld.

Stelt u zichzelf wel eens de de vraag?
* Hoe zorg ik dat ik rond kom van mijn geld?
* Hoe maak ik een goede begroting?
* Ik wil (meer) sparen. Hoe doe ik dat?
* Hoe breng ik mijn administratie op orde?
* Welke ontheﬃngen en toeslagen kan ik aanvragen?
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Neem dan deel aan deze inspirerende workshops!
Tijdens elke bijeenkomst wordt een thema besproken
en er is al�jd ruimte voor uw vragen en inbreng.

Donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur
Februari: 14 + 28 | Maart: 14 + 28
April: 11
Loka�e: MFC Het Vierkant
Johan van Oldenbarneveltstraat 2

5
Workshops

Voor meer informa�e of aanmelden belt u 140517 - Harlingen - Op�e 2
of stuur een email naar gebiedsteam@harlingen.nl

Cursusinformatie Grip op Geld
De cursus bestaat uit vijf thema’s en tijdens elke bijeenkomst wordt één thema behandeld.
Daarnaast is er ruimte voor het delen van eigen ervaring en tips om zo van elkaar te leren.
14 Februari 2019

Workshop 1: Administratie en Overzicht



Een stappenplan voor het opzetten van een geordende financiële administratie helpt bij het
krijgen en houden van overzicht.



Deelnemers ontvangen gratis een map met de handige Nibud tabbladen set vol tips en trucs.



Uw administratie wordt overzichtelijk, waardoor u gemakkelijker uw begroting kunt opstellen

28 Februari 2019

Workshop 2: Begroten en Budgetteren



Een begroting is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Hoe stel je die op?



Verschillende soorten uitgaven --> vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijk.



Een jaarlijkbegroting maken is een vuistregel om geldproblemen te voorkomen.

14 Maart 2019

Workshop 3: Sparen en Besparen



Hoeveel kunt u per maand sparen? Waarom is sparen verstandig en belangrijk?



Stel uw eigen spaarplan en ook uw eigen bespaarplan op.



Goedkoper boodschappen doen, besparen op vaste lasten. Wat is er mogelijk?

28 Maart 2019

Workshop 4: Toeslagen en tegemoetkomingen



Waar vindt u de informatie over inkomensaanvullingen waar u recht op hebt?
Wie kan u daarbij helpen en welke instanties kunt u benaderen?



Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? En hoeveel leveren deze
tegemoetkomingen u op? Wat wordt er van u verwacht in verband met uw toeslagen?



Welke gemeentelijke (minima)regelingen kunt u aanvragen. Hoe en waar?



Hoe gaat u om met uw belastingaangifte? Zelf aangifte doen of laten doen? Hoe leest u post van
de belastingdienst?



Hoe, waar en wanneer vraagt u ontheffing aan voor gemeentelijke belastingen?

11 April 2019

Workshop 5: Hulp bij Schulden



Waar kunt u terecht kunt voor als schulden hebt of dreigt in de schulden te komen.
Er zijn meerdere organisaties die hulp of advies verlenen. Zowel financieel als juridisch.



Zelf uw (beginnende) schulden aanpakken? Dat kan! In zes stappen werkt u een realistisch
actieplan uit om afbetalingsvoorstellen aan uw schuldeisers te doen. Mét voorbeeldbrieven.

