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       Jaargang 3, voorjaar
      

NIEUWSBRIEF STICHTING BUDGETBEHEER, BEWINDVOERING EN CURATELE 
 

De stichting BBC geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit voor bewindvoerders, curatoren en 

naastbetrokkenen van haar cliënten. Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2017. De nieuwsbrief wordt 

ook gezonden aan directie/ zorgmanagers van Ipse de Bruggen.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

Inhoud van deze  nieuwsbrief 
 Terugblik 2016 

 De Stichting BBC in 2017 

 Uitbreiding van dienstenaanbod en ook van medewerkers 

 Ontwikkelingen op gebied van uitgaven verantwoording 

 Uitvaartpolis voor aangesloten cliënten 

 Actualiteiten rondom de BTW afdracht 

 Afscheid van Désiree Verlegh 

 

 

Terugblik 2016 
We hebben gemerkt dat de stichting BBC meer bekend is geraakt bij medewerkers van Ipse de 

Bruggen, betrokkenen en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten als ook bij de vele instanties 

waar we mee samen werken. Dat is fijn om te constateren. Om de dienstverlening voor de komende 

jaren te optimaliseren is er in de loop van 2016 gewerkt aan een visie en een meerjaren beleidsplan. 

Deze geeft richting en uiting aan de kernwaarden van waaruit we willen werken. 

Namelijk dat Stichting BBC een organisatie wil zijn die klantgericht, toegankelijk en accuraat werkt en 

waar klanten tevreden zijn en medewerkers graag willen werken. We richten ons onder andere op 

digitalisering van de informatieverstrekking, het inrichten van een website, voorlichting geven, 

zichtbaar zijn. Het jaarverslag over 2016 zal deze keer apart van de nieuwsbrief worden uitgegeven. 

 

 

Uitbreiding van dienstenaanbod en medewerkers 
Stichting BBC treedt vanaf eind 2016 ook op als wettelijk vertegenwoordiger op gebied van Welzijn. 

Dus als wettelijk mentor of curator. Curatorschap bestaat naast Welzijn ook uit een financiële 

component.  We zijn bekend met het financiële gedeelte van de dienstverlening, en zijn trots dat we 

nu ook ondersteuning zijn gaan bieden op gebied van Welzijn. We hebben, naast nieuwe 

aanmeldingen, ook meerdere cliënten onder curatele gekregen die eerst onder bewind stonden bij 

ons. Het is dan fijn dat de dienstverlening niet geheel veranderd voor de cliënt, maar wordt 

uitgebreid.  

In het kader van deze uitbreiding van diensten hebben we ook een nieuwe medewerker 

aangetrokken hiervoor. Er is specifiek geworven voor een medewerker met ervaring in de zorg voor 
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mensen met een verstandelijk beperking. Natasja Groeneveld zal per 1 juni ons team komen 

versterken.  

 

Zij zal zich hieronder kort voorstellen: 

 

 

 
 

 

De Stichting BBC in 2017  
We willen ons in 2017 meer presenteren naar de cliënten, betrokkenen en begeleiding toe waarbij 

we ons “ zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen” blijven opstellen. Deze kernwoorden 
gaan we gebruiken op onze nieuwe website, die begin juni gelanceerd zal worden.   

Stichting BBC wil in 2017 en daarna actief ondersteuning bieden aan cliënten, begeleiding en 

betrokkenen over het beheer van financiën (bij budgetbeheer en bewindvoering) en de invulling van 

het welzijnsgedeelte ( bij mentorschap en curatele).  

Een belangrijk deel van die ondersteuning ligt bij het informeren en uitleggen wat Stichting BBC doet 

en kan doen voor de cliënt. We hebben gemerkt dat dit verhelderend werkt en dat ‘in gesprek gaan’ 
met de ander waardevolle zaken oplevert. 

Op meerdere gelegenheden en locaties is Stichting BBC de afgelopen tijd uitgenodigd geweest om 

uitleg te geven en vragen te beantwoorden over financiën en wettelijk vertegenwoordiger schap.  

Zowel op een symposium, een bijeenkomst van een Familieraad als op bijeenkomsten van rolhouders 

financiën mochten we aanwezig zijn en een bijdrage leveren. Belangrijk en waardevol, zeker gezien 

de ontwikkelingen die er momenteel zijn op gebied van uitgaven verantwoording. 

 

Ontwikkelingen op gebied van uitgaven verantwoording 
Het is bekend dat er vanuit Ipse de Bruggen nieuwe ontwikkelingen zijn waar het gaat om doen en 

registreren van uitgaven voor cliënten. Het is belangrijk dat de uitgaven die gedaan zijn voor cliënten 

van Stichting BBC verantwoord worden. Wij moeten daarvoor de uitgaven met aankoopbewijzen 

kunnen overleggen wanneer daarom gevraagd wordt. We weten dat er veel uitgaven gedaan worden 

op de locaties waar de cliënten wonen. Deze uitgaven worden via het Webkas bankboek 

geregistreerd en de bonnen worden op locatie bewaard. Maandelijks worden de uitgaven die gedaan 

zijn gecontroleerd en de afrekening die Ipse de bruggen stuurt wordt bij akkoord van ons voldaan. De 

BBC overlegt regelmatig met Ipse de bruggen hoe we dit op een goede manier kunnen laten 

verlopen. 

 

Uitvaartpolis voor aangesloten cliënten 
We hebben meerdere vragen en opmerkingen gekregen over een uitvaartpolis voor aangesloten 

cliënten. Reden om in de nieuwsbrief hier iets over uit te leggen. In het verleden zijn veelal uitvaart 

verzekeringen afgesloten voor cliënten die nu premievrij zijn. Het komt vaak voor dat deze 

premievrije polis een bedrag uitkeert bij overlijden wat niet de kosten zal dekken van de uitvaart. Het 

is de verantwoordelijkheid van de wettelijk vertegenwoordiger om zorg te dragen dat een uitvaart 

betaald kan worden voor betreffende cliënt. Wanneer Stichting BBC de wettelijk vertegenwoordiger 

“Hallo allemaal, met veel plezier mag ik mijzelf aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Natasja Groeneveld, ik ben 36 jaar en ik 

woon samen met mijn vriend en dochter in Nieuwkoop. Per 1 juni 

ga ik aan de slag als medewerker mentorschap en curatele en hier 

heb ik erg veel zin in. Na ruim 6 jaar werkzaam te zijn als 

persoonlijk begeleider voor cliënten met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking, is het voor mij tijd om mijn kennis en 

ervaring nu op een andere manier in te gaan zetten voor cliënten. 

Ik kijk er naar uit om dit bij stichting BBC te gaan doen!”  
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is, dan zal de premievrije polis plus het saldo op spaar- of lopende rekening ruim voldoende zijn voor 

het bekostigen van de uitvaart. 

Wanneer het vermogen niet toereikend is, dan zal een passende uitvaartverzekering afgesloten zijn 

om de volledige kosten van de uitvaart te dekken. 

 

Actualiteiten rondom de BTW afdracht 
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de BTW plicht momenteel ter discussie staat, zowel op politiek 

niveau als bij de belastingdienst. Inmiddels heeft de Branchevereniging een brief ontvangen van de 

staatssecretaris van financiën over de vrijstelling van BTW plicht voor bewindvoerders. Er zijn 

aanwijzingen die maken dat we rekening moeten houden met een opheffing van de vrijstelling van 

BTW voor bewindvoerders. We houden u op de hoogte hiervan als er meer duidelijkheid hier over is. 

 

Afscheid Désiree Verlegh 
Désiree Verlegh heeft, nadat zij ongelofelijk veel werk heeft verzet rondom de fusie en de opstart 

van de stichting BBC, het bestuur per 1 januari 2017 verlaten. Eerder in 2016 had ze het 

voorzitterschap over gedragen aan Mariët Tonen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari 

2017 is Désiree in het zonnetje gezet en heeft ze een aandenken gekregen voor al haar inspanningen. 

Ze heeft een schaal ontvangen die speciaal voor haar gemaakt is door een cliënt van Ipse de bruggen.  

In het jaarverslag over 2016 zal er meer verteld worden over het bestuur en de wisselingen daarin in 

het afgelopen jaar. 

 

 

 

 
 

 

 

Wat wilt u van ons weten? 

U hebt zojuist de nieuwsbrief gelezen van de stichting BBC. Zijn er onderwerpen waarover u meer 

wilt weten dan in deze nieuwsbrief staat, of andere onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent, laat 

het ons dan weten. Deze nieuwsbrief is namelijk voor u. U kunt ons bereiken via 

administratie@stichtingbbc.nl. U kunt deze nieuwsbrief en nog vele andere zaken omtrent de BBC en 

de dienstverlening op gebied van financiën en welzijn ook vinden op onze website 

http://stichtingbbc.nl. 

 

Namens medewerkers en bestuur van de stichting BBC, 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Huib van Vliet 

Directeur Stichting BBC 
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