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Joset Fit, wethouder

We zijn pas rijk als
niemand arm is

Maakt geld gelukkig?
Sommigen zeggen van niet, anderen beweren
van wel, en ook bij het Nibud (Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting) hebben we geen
wetenschappelijke bewijzen voor het een of het ander.
Wat we wel uit onderzoek weten: geen grip op geld
maakt ongelukkig en onrustig. En vaak kan dat leuke
en mooie dingen in de weg staan.

in en kijk hoe anderen dat
doen en of u dat u helpt in uw
keuzes. En, heel belangrijk als
daar sprake van is, hoe u uw
schulden gaat aflossen. Kunt u
dat op eigen kracht of heeft u
hulp nodig?

afbetalen van schulden en nog
veel meer. Deze krant wijst
u de weg, ook in uw eigen
gemeente, maak er gebruik
van.

Grip op geld wel!

Keuzes maken

Hulp geboden

Grip op geld krijgen, hebben,
houden en verstevigen,
daar gaat deze krant van de
gemeente Medemblik en
het Nibud over. Een speciale
editie voor alle inwoners van
Medemblik; voor hen die
grip hebben en dat zo willen
houden. Maar ook voor hen
die -even- de grip kwijt zijn
en in de problemen zitten.
Iedereen kan uit deze krant
veel nuttige informatie halen.

Met dat inzicht kunt u keuzes
maken. Heeft u een potje voor
onverwachte uitgaven? U
kunt uitrekenen hoeveel in uw
situatie verstandig is. Geeft u
meer uit dan er binnenkomt?
Vul het persoonlijk
budgetadvies (zie pagina 5)

Komt u er zelf even niet
meer uit? Dan kunt u op
verschillende plekken
aankloppen om u te
ondersteunen bij uw
financiën. Met het invullen
van formulieren, het geven
van juridisch advies, het

O ja, we hebben ook nog een
pagina speciaal voor jongeren.
Zakgeld, bijbaantjes, studeren,
18 worden, het staat allemaal
op pagina 8.

Jong geleerd is oud
gedaan

Veel leesplezier en veel
geluk!

Armoedebestrijding staat
hoog op de gemeenteagenda: we willen onze
inwoners die onder de
armoedegrens leven een
helpende hand bieden.
Daarbij geven we graag
praktische informatie
over de voorzieningen
die er zijn bij
inkomensondersteuning.
Deze geldkrant is daar een
prachtig voorbeeld van
en is bedoeld voor al onze
inwoners. Iedereen heeft
namelijk baat bij grip op
geld.

Samenwerking
De geldkrant is een bijzondere
samenwerking tussen het
Nibud en onze gemeente.
Samen hebben we deze
krant gevuld met praktische
informatie over hoe u zelf de
regie houdt, hoe u financiële
problemen voorkomt of oplost
en waar u terecht kunt voor
hulp.

Stap voor stap
Toekomst

Deze geldkrant is toegankelijk
en stapsgewijs opgesteld,
beginnend bij het begin. Eerst
de administratie op orde zodat
er overzicht ontstaat. Dat
geeft al rust. En dan kijken we
verder. Want als u overzicht
heeft over uw inkomsten
en uitgaven, dan kunt u
ook inzicht krijgen. Rustige
gedachte toch, een goed
inzicht in uw eigen geldzaken?

Met de ondersteunende
inkomensmaatregelen die in
de geldkrant zijn opgenomen
hopen we op een toekomst
met minder armoede.
Daarvoor is het nodig dat
armoede aandacht krijgt en
bespreekbaar blijft. Niemand
kiest er namelijk voor om in
armoede te leven; armoede
overkòmt je.
Joset Fit

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud): nibud.nl

Gemeente Medemblik: medemblik.nl
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Eindelijk mijn administratie op orde!
In uw administratie bewaart u alle papieren die te maken hebben
met inkomsten en uitgaven. Als u uw administratie bijhoudt, dan

Inkomsten
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Toeslagen en
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kunt u snel iets vinden als u dat nodig heeft. Is uw administratie

sten

Overige inkom

Woning
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op orde? Of misschien toch niet helemaal? Of helemaal niet?

2.

Laten we dan nu aan de slag gaan!

sla

3.
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U kunt bij SchuldHulpMaatje ook aankloppen voordat u
financiële problemen heeft. Graag zelfs. Voorkomen is ook
op financieel gebied namelijk beter dan genezen. Kijk op
pagina 7 voor meer informatie.
T: 06-459 215 29 of 06-160 577 41 (coördinatoren)
E: info@schuldhulpmaatje-wf.nl
W: schuldhulpmaatje-wf.nl
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En 5 tips om uw administratie op orde te houden

De gemeente Medemblik werkt samen met
SchuldHulpMaatje West-Friesland. SchuldHulpMaatje is
een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt met financiële
problemen. Door overzicht te scheppen helpen zij bij het
op orde krijgen van uw financiën en administratie.
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1. Papieren: neem een map met tabbladen; geef elk tabblad zijn eigen onderwerp als Inkomsten,
energie en water, woning, verzekeringen, abonnementen, enzovoort.
2. Digitaal: maak een map ‘Administratie’ aan in uw e-mail en hang ook hier ‘tabbladmapjes’
onder volgens dezelfde indeling als in de papieren map.
3. Actiemap: gebruik een -plastic of papieren- mapje waarin u alle documenten bewaart
waarmee u iets moet doen. Bijvoorbeeld betalen, ondertekenen en terugsturen, enzovoort.
4. Sorteren: maak stapeltjes van alle papieren en mails die onder hetzelfde tabje horen.
5. Opbergen: stop ze onder het betreffende -digitale- tabblad in de map. Klaar!

Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen en raken daardoor in de financiële
problemen. Het krijgen van overzicht op inkomsten
en uitgaven is vaak de eerste stap om hier weer uit te
komen en kan deze problemen zelfs voorkomen. Er zijn
verschillende hulpinstellingen die u kunnen helpen (weer)
grip te krijgen op uw inkomsten en uitgaven.
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Tegenwoordig is de administratie vaak een combinatie van papieren en digitale documenten.

Hulp nodig bij uw
administratie?
Die is er!
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Lokale lasten
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1. Plan elke week een administratiemomentje in, kost u echt niet veel tijd.
2. Open elke dag uw post en gooi meteen weg wat u niet hoeft te bewaren. Waar u iets mee
moet doen, stopt u in het actiemapje voor uw wekelijkse administratiemoment. Kan het niet tot
dan wachten? Ga er dan direct mee aan de slag!
3. Als u internetbankiert, kunt u eenvoudig inplannen wanneer u uw rekeningen overmaakt.
4. Schrijf op wanneer contracten of abonnementen aflopen, bijvoorbeeld de zorgverzekering,
energie of mobiele telefoon. Zo bent u op tijd om te kijken of u elders goedkoper terecht kan
en om te wisselen van leverancier.
5. Loop uw administratie één keer per jaar helemaal door. Gooi documenten als oude polissen,
verlopen garantiebewijzen, enzovoort weg.
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5 tips om uw administratie op orde te krijgen
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Meer weten over administratie inrichten en bijhouden? Kijk op
nibud.nl/consumenten.

Wist u dat…
er in iedere gemeente een voedselbank is? Kijk op pagina 7 voor meer informatie en contactgegevens.
speciaal opgeleide ouderenadviseurs ook kunnen ondersteunen bij het op
orde krijgen van administratie en kunnen helpen bij de belastigaangifte? Kijk
op pagina 7 voor meer informatie en contactgegevens.
kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Zo kunnen zij altijd
leuke en leerzame boeken en spelletjes lenen.

Rondkomen met
weinig geld?
Dat valt soms niet mee. Lang niet iedereen weet dat
er in Nederland verschillende regelingen zijn, waar
mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen
maken. Misschien u ook niet. Zo’n ondersteuning kan
bijvoorbeeld een bijdrage, een vergoeding of toeslag,
kwijtschelding of kosteloze hulp zijn.
Sommige regelingen komen van de overheid, andere
van de gemeente. Op deze pagina en pagina's 6 en 7
zetten we de regelingen voor u op een rijtje.

Inkomensondersteuning voor
huishoudens met kinderen in
de gemeente Medemblik
Heeft uw gezin een laag inkomen? Om ervoor te
zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, werkt
de gemeente Medemblik samen met organisaties
zoals Leergeld West-Friesland en het Jeugdsportfonds West-Friesland. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende regelingen die kinderen
daarbij kunnen helpen.

Computer

Zwemlessen

Participatieregeling

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar kunnen een
tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor het behalen
van het zwemdiploma.

De participatieregeling is
bedoeld voor activiteiten
die te maken hebben met
maatschappelijke participatie.
Denk hierbij aan muziekles
of uitjes naar bijvoorbeeld de
bioscoop of het zwembad.
Ook kan met deze regeling
de contributie van een
sportclub (en de aanschaf van
sportspullen) betaald worden.
Dit doen wij in samenwerking
met het Jeugdsportfonds.

Als uw eerste kind naar groep
6 van de basisschool gaat,
kunt u gebruiken maken van
een eenmalige vergoeding
voor de aanschaf van een
computer, laptop of tablet.

Landelijke regelingen
Dit zijn:
•
•
•

huurtoeslag
kinderbijslag
kinderopvangtoeslag

•
•
•

zorgtoeslag
kindgebonden budget
heffingskortingen

Schoolkosten
Komt u in aanmerking voor zo’n regeling?
Wie weet, het is in elk geval het uitzoeken waard. Op welke
tegemoetkomingen u recht heeft, hangt onder andere af van uw
inkomen, uw leeftijd, of u werkt of niet en of u kinderen heeft.
Op berekenuwrecht.nl van het Nibud en Stimulansz kunt u
zelf, binnen 5 á 10 minuten, kosteloos en anoniem uitrekenen
of u voor bepaalde landelijke regelingen in aanmerking komt.
Zorg dat u, voordat u begint, uw inkomensgegevens bij de hand
heeft. Dus:
•
•
•

huur- of zorgtoeslag
aangifte inkomstenbelasting
huurcontract

•
•
•

loon- of uitkeringsstrook
jaaropgaaf werkgever
overzicht kinderopvang

Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar is er een jaarlijkse
vergoeding voor de schoolkosten. Deze vergoeding
kan worden ingezet voor zaken als de ouderbijdrage,
schoolreisjes en excursies.

Overgang naar middelbare school
Gaat uw kind van groep 8 naar de brugklas? Dan kunt u in
aanmerking komen voor een eenmalige extra vergoeding.
Hiermee kunt u bijvoorbeeld schoolspullen, een nieuw
bureau of een fiets aanschaffen.

Hoe maak ik hier gebruik van?
Op de website van de gemeente Medemblik (medemblik.nl/kindregelingen) vindt u de
verschillende regelingen. Ook ziet u hier aan welke voorwaarden u moet voldoen.
U kunt ook bellen naar (0229) 85 60 00 en vragen naar de consulent bijzondere bijstand.

Waar kan ik nog meer terecht?
Op de website kansenvoorallekinderen.nl vindt u een overzicht van de verschillende samenwerkende organisaties
op dit gebied en hun aanbod.

Jeugdsportfonds

Stichting Leergeld West-Friesland

Stichting Babyspullen

Uw dochter wil op judo, uw
zoon wil voetballen. Maar u
heeft geen idee waar u het geld
vandaan moet halen. Misschien
kan het Jeugdsportfonds
helpen! Het Jeugdsportfonds
betaalt mee aan de contributie
en/of sportattributen voor
kinderen en jongeren uit
gezinnen waar thuis te weinig
geld is.

Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen
van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Het biedt kansen aan kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Zoals meedoen aan schoolreisjes,
muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. U
kunt uw kind zelf aanmelden.

Als het aanstaande ouders door omstandigheden niet lukt om
alle benodige (baby)spulletjes bij elkaar te krijgen kan Stichting
Babyspullen hierbij helpen.

Ouders/verzorgers kunnen
geen rechtstreekse aanvraag
indienen bij Jeugdsportfonds.
Een aanvraag kan via de
gemeente (0229) 85 00 00,
maar ook via andere
tussenpersonen. Kijk voor
de mogelijkheden op
jeugdsportfonds.nl/fonds/
west-friesland.

T: 06-389 208 86
E: info@leergeldwestfriesland.nl
W: leergeldwestfriesland.nl

Kinderkledingbank

Stichting Babyspullen verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe
babyspullen en maakt daar babystartpakketten van. Deze
pakketten verstrekken zij gratis aan aanstaande ouders in
Nederland die het financieel moeilijk hebben.
U kunt een babystartpakket niet rechtstreeks bij Stichting
Babyspullen aanvragen. De aanvraag van een pakket kan
alleen worden gedaan door een hulpverlenende instantie,
verloskundige of kraamzorgorganisatie.
T: (072) 737 02 63
W: stichtingbabyspullen.nl

De kinderkledingbank kan mensen met een minimuminkomen
(of minder) voorzien van kinderkleding en speelgoed.
Oude veiling 106, 1689 AD Zwaag
T: 06-226 799 69
E: hoornkinderkleding@hotmail.com
W: kinderkledingbankhoorn.nl
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Heeft u voldoende
achter de hand?
U kent het wel: er gaat een apparaat kapot, een dure
reparatie aan uw auto, verzin maar. Onverwachte grote
uitgaven die noodzakelijk zijn. En dat komt nooit uit. Tenzij
u een buffer heeft, een reservepotje om dit soort uitgaven
direct te kunnen betalen. Hoeveel heeft u nodig? Bereken het
met de gratis Nibud-Bufferberekenaar.

Kijk op nibud.nl/bufferberekenaar.

Komt u er zelf
niet uit?
U kunt hulp
krijgen.

Het geld vliegt de deur uit!
‘Het geld vliegt mijn portemonnee uit!’ Herkent u het? Kijkt u ook soms
reikhalzend uit naar het moment van loonbetaling? Zou het niet fijn zijn
om hier wat meer grip op te hebben, een duidelijk inzicht te hebben in
uw inkomsten en uitgaven? Ook om te zien wat uw mogelijkheden zijn
om ergens voor te sparen, achterstallige betalingen te voldoen of om wat
financiële reserves te hebben?
Maak een begroting
Daarvoor is het wel erg handig
als u uw administratie op orde
heeft (zie pagina 2), dan gaat
het een stuk sneller en loopt u
niet het risico dat u bepaalde
inkomsten- of uitgaven
vergeet.

Klaar voor het
overzicht? Start!
Hiernaast ziet u een
maandbegroting die u zelf
kunt invullen. Niet alle posten
zullen voor u van toepassing
zijn. Probeer wel zo volledig
mogelijk te zijn, want anders
krijgt u geen realistisch beeld.
Veel van de inkomsten en
uitgaven zijn maandelijks
terugkerende posten.
Sommige komen echter per
kwartaal, half jaar of jaar.

Denk aan de kinderbijslag
(1 keer per kwartaal), het
vakantiegeld (1 keer per jaar)
en premies voor bijvoorbeeld
de autoverzekering. Reken
voor die posten eerst het
jaarbedrag uit, en deel dat
door 12. Dan heeft u een
maandbedrag en komt u tot
een realistische gemiddelde
maandbegroting.

Onder de streep
Heeft u alle posten ingevuld?
Bereken dan het verschil
tussen uw totale inkomsten
en uw totale uitgaven. Wat
is de uitkomst? Zijn uw
inkomsten hoger dan of even
hoog als uw uitgaven? Ga
-meer- sparen en bouw een
buffer op! Zijn uw inkomsten
lager dan uw uitgaven?

Dan is er sprake van een
tekort. Gebruikt u misschien
spaargeld om het tekort op te
vangen? Of heeft u schulden
of achterstallige betalingen?
Verderop in deze krant kijken
we naar de keuzes die u kunt
maken om uw begroting weer
in balans te brengen.

Reserveer uitgaven
Houdt u een maand geld
over op uw gemiddelde
maandbegroting? Zet dat dan
direct op uw spaarrekening. Er
zijn namelijk ook maanden dat
u geld tekortkomt en dat heft
elkaar weer op.

Tip! Leg elke week uw
administratiemomentje
vast in uw agenda. Dat
werkt.

Kijk daarvoor
op pagina
3, 6 of 7
Uw leven staat op zijn kop U hoeft zich
nergens voor te
schamen

En dat kan heel leuk zijn, als u gaat trouwen, gezinsuitbreiding krijgt, een huis
gaat kopen, lekker met pensioen gaat, noem maar op. Maar het kan ook helemaal
niet leuk zijn; door overlijden of scheiding van uw partner, door werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid, of door het faillissement van uw eigen bedrijf. Of deze
veranderingen nou wel of niet gepland zijn en vrolijk of verdrietig zijn, één ding is
zeker: ze zijn van invloed op uw inkomsten en/of uw uitgaven.

Minder inkomen? Aan
de slag!
Wacht niet af als u weet dat
u uw uitgavenpatroon moet
aanpassen, maar ga direct aan
de slag. Wat gaat er precies
anders worden? Komen er
kosten bij, bijvoorbeeld bij een
gezinsuitbreiding of verhuizing
naar een duurdere woning?
Of verliest u geheel of
gedeeltelijk uw inkomen? Wat
kunt u nog wel betalen en wat
niet meer? Maak keuzes, kijk
wat er door moet blijven gaan
en wat u kunt schrappen.
4

Hoe te handelen? 4 tips
1. Zorg voor overzicht
Meer dan ooit is het belangrijk dat u uw administratie op orde
heeft en duidelijk inzicht in de –te verwachten– inkomsten
en uitgaven (zie pagina 2).
2. Maak een begroting
Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven van uw
huidige en uw nieuwe situatie. Zo ziet u wat er verandert
(zie pagina 5).
3. Vergroot uw inkomsten
Kijk bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor
inkomensondersteunende regelingen (zie pagina 3).
4. Verklein uw uitgaven
Bekijk uw vaste lasten eens kritisch. De energieleverancier, de
zorgverzekering, uw telefoon- en internetabonnement. Heeft
u alles nodig? En kan het misschien goedkoper?

Sommige mensen durven uit schaamte, bijvoorbeeld
na een scheiding of baanverlies, niet te laten merken dat ze financieel krap zitten. Ze steken het liefst
hun kop in het zand, maar op enig moment lopen ze
natuurlijk toch vast. Ook Liesbeth kreeg het na haar
scheiding financieel zwaar te verduren:
Liesbeth (45): ‘Het was even slikken toen mijn man en ik uit
elkaar gingen. Dit was niet alleen zwaar voor de kinderen,
maar bracht ook enorme financiële veranderingen en
uiteindelijk ook schulden met zich mee. Samen met de
consulent schuldhulpverlening van de gemeente heb ik
eerst een budgetplan gemaakt. Daarna hebben we samen
betalingsafspraken met de schuldeisers gemaakt. Het is mij,
met hulp, gelukt het hoofd boven water te houden. Dat geeft
veel rust in deze moeilijke periode.’

Bewust van wat
er onbewust
MAAND:

uitgaat

INKOMSTEN

DIT KASBOEK IS VAN:
Naam:
Gezinssamenstelling:

netto salaris of uitkering

,

netto salaris of uitkering partner

,

vakantiegeld

,

13e maand/eindejaarsuitkering
kinderbijslag

,
,

zorgtoeslag
huurtoeslag

,
,

kindgebonden budget
kinderopvangtoeslag
voorlopige aanslag Belasting

,
,
,

alimentatie
kostgeld inwonende personen
gemeentelijke ondersteuning

,
,
,

overige inkomsten

,

TOTAAL INKOMSTEN

,

U heeft vast wel een idee wat
u aan vaste lasten uitgeeft.
Maar waar blijft de rest van uw
geld precies? Zijn er misschien
veel dingen waar u, bij elkaar
opgeteld, onbewust veel geld
aan uitgeeft? Broodje op uw
werk, koffie op het station of
flesje water in de kantine?
Kies voor een kasboek
Houd een tijdje bij wat u
precies uitgeeft. U zult zien
dat dit heel verhelderend
werkt en inzicht geeft waar
u op kunt besparen. Een
kasboek klinkt misschien wat
ouderwets, maar er zijn veel
eigentijdse versies te koop
en er zijn zelfs gratis online
versies. Maar een gewoon
schrift voldoet natuurlijk ook
prima.

MAAND:
VASTE LASTEN
huur/hypotheek
servicekosten
energie (gas/elektriciteit/water)
onroerende zaakbelasting
reinigingsheffing
rioolheffing
overige lokale lasten
telefoon, televisie en internet
zorgverzekering
aansprakelijkheidsverzekering
inboedelverzekering
overige verzekeringen
onderwijs
kinderopvang
abonnement krant/tijdschrift
contributie (sport)vereniging

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

benzine
onderhoud auto
openbaar vervoer/fiets
alimentatie
afbetalingen

,
,
,
,
,
,
,
,

Totaal vaste lasten

,

motorrijtuigenbelasting
autoverzekering
afschrijving auto

RESERVERINGSUITGAVEN
kleding en schoenen

,
,
,
,

inventaris
onderhoud huis en tuin
niet-vergoede ziektekosten
vrijetijdsuitgaven
extra sparen

,
,
,

Totaal reserveringsuitgaven
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
voeding
was- en schoonmaakartikelen
persoonlijke verzorging
huishoudelijke hulp
huisdieren
roken
zakgeld
diversen

,
,
,
,
,
,
,
,

Totaal huishoudelijke uitgaven

,

TOTAAL UITGAVEN

,

MAAND:
Inkomsten: € ........
€ ........
Uitgaven:
Over/te kort: € ........

Onbewust wordt bewust
U zult zien, als u al die
onbewuste uitgaven over een
heel jaar bij elkaar optelt, komt
u tot een aardig bedrag. Zo
worden onbewuste uitgaven
bewuste uitgaven en weet
u meteen dat u nog aardige
besparingsmogelijkheden
heeft.
En besparen maar!
Het bedenken van goedkope
alternatieven is een leuke
sport: neem zelf brood en een
thermosbeker mee in plaats
van een duur broodje en koffie
op het station. Wat zou dat op
jaarbasis wel niet opleveren?

Handig hulpmiddel
Zoekt u een handig
hulpmiddel bij het maken
van een begroting? Maak
gebruik van het Persoonlijk
Budgetadvies, een
gratis tool op nibud.nl/
persoonlijkbudgetadvies.
Het Persoonlijk Budgetadvies
laat u zien:
• waar uw geld blijft;
• hoe u het doet in
vergelijking met anderen;
• hoeveel u minimaal aan
bepaalde kostenposten
kwijt bent;
• wat het effect is als u
ergens op gaat bezuinigen;
• of u geen kostenposten
vergeet aan de hand van
een handige checklist;
• wat voor u de beste
geldtips zijn;
• waar u op kunt bezuinigen;
• hoeveel u elke maand kunt
sparen;
• hoe u een begroting maakt.
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Wat kan de gemeente nog meer voor u doen?
Iedereen moet de kans hebben mee te doen.
Daarom heeft de gemeente Medemblik
verschillende regelingen voor mensen met een
laag inkomen. Er is meer mogelijk dan u denkt,
dus laat uw geld niet liggen!
De belangrijkste regelingen staan hieronder beschreven.
Kijk ook op pagina 3 voor de verschillende regelingen
speciaal voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Participatieregeling
U kunt een vergoeding krijgen voor activiteiten die te
maken hebben met maatschappelijke participatie. Denk
hierbij aan het lidmaatschap van een vereniging of een
abonnement op een krant, telefoon of internet.

Bijzondere

Bijzondere bijstand chronisch zieken,

bijstand

gehandicapten en ouderen

Heeft u extra kosten
door bijzondere
omstandigheden, en
kunt u die niet zelf
betalen? Misschien
kunt u dan individuele
bijzondere bijstand
of inkomensondersteuning
krijgen. Denk hierbij
aan medische
kosten, kosten voor
een verhuizing, of
een bijdrage voor
rechtshulp.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt en maakt u
hierdoor extra kosten? Dan kunt u misschien een
financiële bijdrage krijgen. Denk bijvoorbeeld aan
kosten voor zaken als het bezorgen van boodschappen,
medicijnen of (aangepaste) voeding. Ook pensioengerechtigden hebben in sommige gevallen recht op deze
bijdrage.

Individuele inkomenstoeslag
Voor mensen die al 3 jaar een laag inkomen hebben en
waarbij geen uitzicht is op inkomensverbetering, is er de
individuele inkomenstoeslag.

Gemeentelijke vergoeding
kinderopvang
Maken uw kinderen gebruik van de geregistreerde
kinderopvang? Ook hiervoor kunt in sommige gevallen
een gemeentelijke vergoeding aanvragen.

Collectieve zorgverzekering
Via de gemeente Medemblik kunt u deelnemen aan
een collectieve zorgverzekering bij verzekeraar Univé.
Hierdoor kunt u, tegen lagere kosten, zowel een basisals een aanvullende verzekering afsluiten.

Op de website van de gemeente Medemblik (medemblik.nl) vindt u de
verschillende regelingen. Ook ziet u hier aan welke voorwaarden u moet
voldoen.
Kijk hiervoor op Inwoner – Werk en Inkomen – Inkomensondersteuning/bijzondere
bijstand. Ook kunt u mailen naar wwb@medemblik.nl of bellen naar (0229) 85 60 00 en
vragen naar de consulent bijzondere bijstand.
Naast wat hierboven genoemd is, heeft de gemeente Medemblik ook nog verschillende
regelingen speciaal voor kinderen. Deze kunt u vinden op pagina 3.

Ondernemer en financiële nood?

Wijkteams

Schuldhulpverlening gemeente

In het besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
staan de mogelijkheden die gemeenten hebben om
ondernemers in financiële nood bij te staan. Via deze
Bbz-regeling kunt u mogelijk aanspraak maken op
verschillende vormen van ondersteuning.

gemeente

Medemblik

Medemblik

Kunt u niet langer uw rekeningen betalen? Of kunt u uw
schulden niet (meer) aflossen? De gemeente Medemblik
biedt u hulp bij schulden of geldzorgen en hulp bij het
op orde brengen van uw financiële situatie. Bij financiële
problemen is het belangrijk om niet te lang te wachten
met het inschakelen van hulp. Ook als u twijfelt. U kunt
beter te vroeg dan te laat aan de bel trekken.

Werksaamwf.nl

Kwijtschelding (gemeentelijke)
belastingen
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking
komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding.
Dit is mogelijk van toepassing op uw situatie. Een
(verkort)aanvraagformulier vindt u op de website van de
gemeente Medemblik.

medemblik.nl
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Hoe maak ik hier gebruik van?

De wijkteams kunnen
u ondersteunen met
allerlei vragen en
problemen rondom
zorg en welzijn.
Ze richten zich op
volwassenen én
jeugdigen.
T: (0229) 85 60 00
(optie 1, zorg en
welzijn)
E: info@medemblik.nl

medemblik.nl

T: (0229) 85 60 00 (optie 1, zorg en welzijn)
E: schuldhulpverlening@medemblik.nl

medemblik.nl
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Waar kunt u
nog meer terecht?
Naast de gemeente zijn er ook andere
organisaties waar u terecht kunt voor hulp.

Voedselbank West-Friesland
De Voedselbank West-Friesland kan mensen met
een minimuminkomen (of minder) voorzien van een
voedselpakket.
Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn
T: (0229) 50 48 21
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)
E: info@voedselbankwf.nl

voedselbankwf.nl

Werksaam Westfriesland
WerkSaam Westfriesland begeleidt en bemiddelt
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet.
Inwoners die echt niet aan het werk kunnen, kunnen
(tijdelijk) een uitkering krijgen.
Dampten 26, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 25 87 58
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)
E: info@werksaamwf.nl

SchuldHulpMaatje West-Friesland
Bent u het overzicht over uw financiën kwijt en komt u
er zelf niet meer uit? U bent echt niet de enige, vraag bij
SchuldHulpMaatje gratis ondersteuning aan.
T: 06-459 215 29 of 06-160 577 41 (coördinatoren)
E: info@schuldhulpmaatje-wf.nl

werksaamwf.nl

schuldhulpmaatje-wf.nl

MEE & De Wering

Vrijwillig ouderenadviseurs

Vrijwilligers van WonenPlus en Wering Steunpunt
bieden hulp en ondersteuning aan iedereen met een
beperking of chronische ziekte. Ze zijn er ook voor
mensen die psychisch kwetsbaar zijn of last hebben van
geheugenproblemen. WonenPlus biedt ook praktische
diensten aan zelfstandig wonende ouderen.

Medemblik

T: 088-0075140
E: info@meewering.nl

meewering.nl

De vrijwillig ouderenadviseur (VOA) kan u op
verschillende levensgebieden ondersteuning bieden.
Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, administratie,
regelingen, inkomen en/of het verzorgen van uw
belastingaangifte.
T: (0229) 20 15 19
E: seniorennkl@ziggo.nl

Ai, we geven te veel uit
Geeft u meer geld uit dan er binnenkomt? Met andere
woorden, zijn uw inkomsten lager dan uw uitgaven?
Dan heeft u een tekort. Hoe lost u dit op? Met uw
spaargeld? Of staan er nog rekeningen open die eigenlijk al betaald hadden moeten worden? Heeft u schulden? Daarmee moet u echt aan de slag, we kunnen u
met onderstaande informatie al op weg helpen.

Rood staan
Bijna iedereen staat wel eens
rood. Als het u helpt een
krappe periode voor korte
tijd te overbruggen, dan geeft
dat meestal geen problemen.
Maar vergeet niet dat u rente
betaalt over het bedrag dat u
rood staat en die ligt een stuk
hoger dan op een gewone
lening. Vergeet ook niet te
controleren of uw rekeningen
worden afgeschreven.

Betalingsachterstanden
Als u niet af en toe rood
staat, maar keer op
keer tekort komt, dan
wordt het serieuzer. Dan

vormen zich langzaamaan
betalingsachterstanden.
Daarmee moet u echt
meteen aan de slag om niet
in nog grotere problemen te
komen. Dat kunt u zelf. Maak
een lijst van alle onbetaalde
rekeningen, zodat u weet hoe
groot uw achterstanden zijn.
Schrijf ook op wanneer u het
geld had moeten betalen.

Hoeveel kunt u
afbetalen?
Heeft u een begroting
gemaakt zoals het voorbeeld
op pagina 5? Heeft u hem
nog niet gemaakt, begin daar
dan eerst mee. Dan weet u

snel of en hoeveel u gemiddeld per maand overhoudt. Met het
bedrag dat u overhoudt kunt u de achterstanden inlopen. Let
er wel op dat u genoeg geld overhoudt voor de rekeningen van
de komende maanden. Voor u het weet, heeft u zo weer een
nieuwe betalingsachterstand.

Urgentie vaststellen
Uiteindelijk moet u natuurlijk alle achterstanden terugbetalen, maar
bijvoorbeeld de huur en de zorgverzekering zijn erg belangrijk.
Betaalt u geen huur, dan kunt u uit uw huis gezet worden. Betaalt
u de zorgverzekering niet, dan moet u uw doktersrekening zelf
betalen.

Overleg met de schuldeisers
Toegegeven, het is best lastig, maar bel alle instanties die geld
van u krijgen. Maak afspraken hoe u uw betalingsachterstanden
gaat inlopen. Misschien door in termijnen te betalen? Of
misschien op het moment als u kinderbijslag of vakantiegeld
krijgt.

Het lukt niet
Houdt u geen geld over om achterstallige betalingen in te
lopen? Of lukt het toch niet om zelf afspraken te maken met de
instanties die nog geld van u te goed hebben? Neem dan direct
contact op met de gemeente. Zij kunnen u advies geven en
ondersteunen bij het oplossen van uw geldproblemen.
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Zakgeld, hoeveel?
Leeftijd

Zakgeldbedrag
per week

5 jaar........................................................€ 0,50
6 jaar.................................................. € 1 - € 2
7 jaar.................................................. € 1 - € 2
8 jaar.................................................. € 1 - € 2
9 jaar........................................ € 1,20 - € 2
10 jaar.................................... € 1,70 - € 2
11 jaar.....................................€ 2 - € 2,30

Leeftijd

Zakgeldbedrag
per maand

12 jaar....................................... € 15 - € 20
13 jaar....................................... € 15 - € 20
14 jaar.......................................€ 18 - € 20
15 jaar...................................... € 20 - € 22
16 jaar...................................... € 20 - € 25
17 jaar...................................... € 22 - € 26

KRANT

Extra geld met een bijbaantje
Vanaf je 13e mag je officieel gaan werken. Wel zo handig: zo heb je wat extra te
besteden. Maar hoe kom je aan een baantje en waar moet je zoal rekening mee
houden? Hoe werkt dat precies? En hoeveel houd je eigenlijk over aan je bijbaan?
Als je weet wat je wil en waar je op moet letten, haal je meer uit je bijbaan!

Wat verdien je?
Wat je verdient hangt onder andere af van je leeftijd, het soort werk, op welk moment van de
dag je werkt en hoeveel verantwoordelijkheid en ervaring je hebt. Maar je hebt altijd recht op
het minimumloon.

Wat doen anderen?

Inloopspreekuur
Jongerenloket

Hieronder zie je de top 3 populairste baantjes voor jouw leeftijd.
En wat je met die baantjes ongeveer per uur verdient. Deze
bedragen hebben jongeren zelf opgegeven.

Ben je tussen 16 en 27 jaar en zit je
momenteel zonder werk of opleiding thuis?
Dan kun je in Westfriesland terecht bij het
Jongerenloket. Het Jongerenloket vind
je in de binnenstad van Hoorn op Grote
Noord 20. Het is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Jongeren, ouders en schoolbegeleiders kunnen
hier zonder afspraak binnenlopen en in gesprek
gaan met de medewerkers van het loket. Zij geven
je advies over de te nemen stappen en brengen
je in contact met de juiste personen of instanties.
Dat kan zijn voor een opleiding, een baan, of in
sommige gevallen voor aanvullende hulp. Zodat je
straks kunt doen wat je leuk vindt en waar je goed
in bent.

Onderwerp

Onderwerp

bedrag
per uur

bedrag
per uur

Krant bezorgen......................... € 5,00

Krant bezorgen........................ € 5,00

Werken in de horeca.......... € 3,70

Babysitten......................................... € 3,50

Werken
in de supermarkt...................... € 3,50

Werken in de horeca......... € 3,50

Studeren, wat
komt er financieel
bij kijken?

Word je 18? Of ben je het al?
Laten we eens op een rijtje zetten wat moet en mag:
Moet
Contracten, (telefoon-) abonnementen en overeenkomsten afsluiten
op je eigen naam

Mag
x

Een basis zorgverzekering afsluiten en zorgtoeslag regelen

x

Beslissen of je een aanvullende zorgverzekering wilt

x

Toeslagen aanvragen met je DigiD, via toeslagen.nl

x

Zelf alimentatie ontvangen

x

Rood staan, een lening afsluiten

x

Studiefinanciering aanvragen als je een opleiding volgt, via duo.nl

x
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Meisjes - 16 jaar

Werken in winkel....................€ 3,00

Kijk voor meer informatie op werksaamwf.nl
of de facebookpagina Jongerenloket
Westfriesland.

Zelf aansprakelijk zijn voor betalingsachterstanden, boetes en
leningen

Jongens - 16 jaar

x

Of het is al zover, of het zit eraan te komen;
je sluit de middelbare school af en wilt verder
studeren. Op het mbo, hbo of de universiteit.
Je kiest een opleiding waar je voor wilt gaan,
maar hoe zit dat financieel? Wat kost zo’n
studie eigenlijk? Bijvoorbeeld collegegeld en
boeken? En hoe komen de kosten eruit te zien
als je op kamers gaat wonen? Of als je thuis
blijft? Wie betaalt eigenlijk wat?
Bekijk alle kosten van studeren in de
Geldwijzer Studenten. Deze is gratis te downloaden
via nibud.
z
nl/studeren.
Wil je weten of het in jouw situatie nodig is om te
lenen? Bereken het met de Rekenhulp berekening
studiefinanciering via duo.nl.

Je ouders zijn nog wel onderhoudsplichtig.
Dat betekent dat zij jou tot je 21-ste
verzorgen en opvoeden.

