Beste client,
Hierbij ontvangt je van ons de 5e nieuwsbrief van FinZo Voorne-Putten V.O.F.
Wij adviseren je om deze nieuwsbrief goed door te nemen.
Inkomenstoeslag
Ook dit jaar kunnen inwoners een beroep doen op de Inkomenstoeslag als ze daar voor in
aanmerking komen. Het verzoek is om deze niet zelf aan te vragen, maar wij vragen het voor je
aan.
Zodra het geld op de rekening staat, gaan wij dan met jou in overleg om te kijken hoe het geld
het beste besteed kan worden.
Energietoeslag
Misschien hebben jullie het ook in het nieuws al gehoord dat er een eenmalige tegemoetkoming
komt om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Ook deze gaan
wij voor je aanvragen zodra dat mogelijk is en als je daar recht op hebt. Deze toeslag zal dan
gereserveerd worden om de energie/gas rekening te betalen.
Rotterdampas
Met deze pas krijg je op allerlei activiteiten in de regio gratis toegang of korting. Kijk op
rotterdampas.nl voor alle acties en de meest actuele situatie.
Deze pas kost voor mensen met een minimum inkomen € 5,- euro en voor kinderen van
ouder(s) met een minimum inkomen is deze voor de kinderen gratis.
Voor mensen met een inkomen boven het minimum inkomen kost de pas € 60,- per persoon
en voor de kinderen € 17,50.
Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact met ons op via mail of ons telefonisch
spreekuur, iedere dag tussen 10 en 12 uur.
Belastingaangifte
De maanden maart en april staan bij ons in het teken om voor onze cliënten de
belastingaangifte te doen. Ga dus niet zelf je belastingaangifte doen. Omdat je onder bewind
staat, is dat een taak die door de bewindvoerder uitgevoerd moet worden. De aangiftes van
de jaren voordat je bij ons onder bewind stond moeten al wel gedaan zijn. Levert dit
problemen op, laat het ons dan even weten!

Post en bonnen extra uitgaven afgeven
Soms kan het nog voorkomen dat er toch post bij jou thuis komt. Wil je dan deze post bij ons
inleveren.
Naast het leefgeld maken wij ook wel eens iets extra over, bijv. voor het aanschaffen een
busabonnement of een tv . Voor al deze extra uitgaven moeten wij aan de rechtbank kunnen
aantonen dat er een extra aanschaf is gedaan door middel van het tonen van de bon.
Dus heb je post of bonnen, lever dit dan bij ons in. Dit kan door:
-

het bij ons af te geven op kantoor
in een envelop en dan in onze brievenbus doen
door het in te scannen en naar ons te mailen.

Extra uitgaven worden, als ze voor 8 uur zijn aangevraagd en het past in het budgetplan,
dezelfde dag nog overgemaakt. Aanvragen na 8 uur worden de dag erna overgemaakt.
Pasen 2022
Dit jaar is Pasen op 17 en 18 april 2022. Daarom zijn wij op maandag 18 april 2022 gesloten.
Krijgt je altijd op maandag leefgeld, dan zal dat gewoon op maandag 18 april overgemaakt
worden.

Mijn.onview.nl
Nog geen inloggegevens voor www.mijn.onview.nl mail ons dan, dan gaan we dat alsnog
voor je regelen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met ons op.
Je kunt ons bereiken via info@finzo-vp.nl en telefoonnummer 0181-442866 tussen 10 en 12
uur.

Met vriendelijke groet,
Petra van den Bergh & Linda Mudde
21 Maart 2022

