
 

 

 

Beste client, 

Hierbij ontvangt je van ons de 11e  nieuwsbrief van FinZo Voorne-Putten V.O.F. 

Wij adviseren je om deze nieuwsbrief goed door te nemen.  

Geen telefonisch spreekuur 7 maart 2023 

Vanwege onze jaarlijkse audit zijn wij dinsdag 7 maart 2023  gesloten. 

Het telefonisch spreekuur zal daarom voor deze dag komen te vervallen. 

Alle betalingen zullen uiteraard wel gedaan worden. 

Woensdagochtend 8 maart 2023 zullen we weer gewoon bereikbaar zijn tijdens het telefonisch 
spreekuur.  

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. 

Kinderbijslag april 2023 

31 maart 2023 zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag overmaken naar de 
beheerrekening. Dit betekent dat het dan die dag nog niet op de beheerrekening staat, In de 

loop van de week erna, dus vanaf 3 april 2023, zullen we de kinderbijslag naar je overmaken. 

Waar is de kinderbijslag eigenlijk voor bedoeld?  

De kinderbijslag is zeker bedoeld voor kleding, maar ook bijvoorbeeld voor rekeningen van 
school, clubs en alles wat met je kinderen te maken heeft. Ook bijvoorbeeld voor het 

verjaardagscadeautje van je kind.  

Een aantal van onze cliënten hebben er voor gekozen om het bedrag in 3 termijnen te ontvangen 
i.p.v. het bedrag in 1 keer te ontvangen.  

Wil jij dat ook, dat je iedere maand een deel van de uitbetaling ontvangt? Laat het ons dan weten. 
Dan gaan wij dat regelen voor je! 

Tijdelijk Noodfonds Energie 

Het Tijdelijk Noodfonds Energie bestaat om te helpen voorkomen dat mensen energieschulden 
opbouwen. Het Noodfonds is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag 
inkomen of laag middeninkomen. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen 
voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. 



FinZo gaat voor alle cliënten, die eventueel gebruik kunnen maken van het  Noodfonds, kijken of 
er gebruik gemaakt kan worden van het Noodfonds. Het is niet bedoeling dat dit zelf 
aangevraagd gaat 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 

3 maart 2023 
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