
 

 

 

 

Beste client, 

Hierbij ontvangt je van ons de 7e  nieuwsbrief van FinZo Voorne-Putten V.O.F. 

Wij adviseren je om deze nieuwsbrief goed door te nemen.  

Vakantiegeld 

In de maand mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.  

Cliënten die op dit moment in een schuldhulpverleningstraject zitten (MSNP of WSNP) 

moeten er rekening mee houden dat een gedeelte van het vakantiegeld moet worden 

afgedragen aan de boedel.  

Wij bekijken per cliënt of, en zo ja hoeveel van het vakantiegeld kan worden overgemaakt 

naar de leefgeldrekening. Dit is volledig afhankelijk van uw situatie en omstandigheden en 

verschilt dus per cliënt.  

Heb je extra aanvragen, geef ons dan ook even de tijd om hier goed naar te kijken of het 

past in je budgetplan. 

Rekening- en verantwoording over 2021 

Zoals jullie weten moeten wij ieder jaar zowel aan u als aan de rechtbank rekening en 

verantwoording afleggen. 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het afleggen van verantwoording over het jaar 2021. 

Het is bij ons gebruikelijk dat wij een afspraak met je maken om deze verantwoording 

persoonlijk met je te bespreken.  

Deze besprekingen kunnen plaatsvinden bij ons op kantoor, maar ook bij je thuis. 

Je ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor en deze besprekingen zullen in de maand 

juni/juli plaatsvinden.  



 

Feestdagen Hemelvaart en Pinksteren 2022 

FinZo Voorne-Putten is vanwege Hemelvaart gesloten op donderdag 26 en 27 mei 2022. 

Vanwege Pinksteren zijn we op maandag 6 juni 2022 gesloten. 

Leefgeldstortingen rondom Hemelvaart en Pinksteren. 

Alle leefgeldstortingen vinden op de reguliere betaaldag plaats. 

Alle extra aanvragen moeten voor dinsdag 24 mei 2022 om 12 uur binnen zijn. De aanvragen 

die later binnen komen worden pas na het hemelvaart weekend opgepakt.   

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen!  

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 

17 mei 2022 
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