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Jaargang 3, najaar 2017     

 

NIEUWSBRIEF MIJN GELDKOMPAS 
 

Mijn Geldkompas geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit voor cliënten, bewindvoerders, 

curatoren en naastbetrokkenen van haar cliënten. Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2017 . De 

nieuwsbrief wordt ook gezonden aan directie/ zorgmanagers van Ipse de Bruggen.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Inhoud van deze  nieuwsbrief 
• Voorwoord 

• Cliënt begroting 2018 

• Actualiteiten rondom BTW plicht 

• Tarieven 

• Medewerkers en Bestuur   

 

Voorwoord. 
Nu de herfst haar intrede doet en de dagen korter worden wordt er al voorzichtig gesproken over de 

feestdagen, het naderende einde van het jaar en het jaartal 2018 valt steeds vaker.  Er zijn 

momenteel veel zaken die aandacht behoeven en waar hard aan gewerkt wordt juist voor het 

komende jaar.  Het is goed om terug te kijken om daar lering uit te trekken of mooie herinneringen 

op te halen. Ik merk dat dat energie geeft om vooruit te kijken. 

 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben heeft de Stichting een nieuwe naam gekregen en ook een 

andere, nieuwe huisstijl. Dat kunt u zien aan het nieuwe logo  

 

 

 

Ook hebben we een nieuwe 

website waar we trots op zijn. 

Op deze website  

www.mijngeldkompas.nl staat 

veel informatie over wat we doen, wie we zijn, enz. U kunt daar ook vragen stellen en er staan ook 

links op naar informatie van de rechtspraak over het wettelijk vertegenwoordiger zijn. 

 

Individuele cliëntbegroting 2018.  
 

Elk najaar worden de begrotingen voor het komende kalenderjaar opgesteld. In deze individuele 

begroting van elke cliënt staan de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar vermeld.  

Vanaf nu is de begroting van 2018 al ingevuld waar het gaat om de uitgaven op de woonlocatie.  

Dit doen we op basis van de werkelijke uitgaven van een jaar daarvoor.  

 

http://www.mijngeldkompas.nl/
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Wijzigingen kunnen altijd nog doorgegeven worden, maar de begeleiding kan , samen met de 

wettelijk vertegenwoordiger de zaken controleren in plaats van zelf alles invullen. U kunt meer 

informatie hierover op onze website vinden.  

 

Actualiteiten rondom BTW – plicht 
Zoals toegezegd in de vorige nieuwsbrieven kom ik terug op de BTW -plicht en de ontwikkelingen 

daarin.  

Vanaf 1 januari zijn wij als Mijn Geldkompas BTW plichtig. Dit betekent dat we BTW moeten 

doorberekenen aan onze klanten en dit moeten doorgeven aan de belastingdienst. Wij verdienen 

hier zelf niets aan. Het vervelende is dat dit voor de cliënt wel duurder is. 

Dit heeft directe gevolgen voor de tarieven die gehanteerd gaan worden in 2018. 

 

Tarieven 
De tarieven voor beloningen van uitvoering mentorschap en curatele worden volgens de richtlijnen 

van de rechtspraak gehanteerd. De tarieven voor uitvoering bewind worden iets verhoogd , maar 

blijven nog ruimschoots onder de richtlijnen van de rechtspraak.  
Als gevolg van de BTW plicht worden de tarieven in 2018 met 21% BTW belast.  

Mijn Geldkompas heeft door deze invoering van de BTW heffing de bruto tarieven van de pakketten  

(behoudens bewindvoering) niet verhoogd. 

De tarieven 2018 kunt u terug vinden op www.mijngeldkompas.nl 

 

Medewerkers en Bestuur 
 

Dhr Bas Neelis heeft te kennen gegeven het bestuur te gaan verlaten per 1 januari 2018. De vacature 

in het bestuur zal niet worden opgevuld. Wij bedanken dhr Neelis voor zijn inzet de afgelopen jaren 

voor de Stichting en wensen hem alle goeds toe. 

Binnen het team van medewerkers van Mijn Geldkompas zijn ook wijzigingen te melden. U heeft 

kunnen zien op de website dat Thelma Jansen een andere baan heeft gevonden dichter bij huis. Ze 

heeft 11 jaren voor de Stichting FBB, en later de BBC  gewerkt. Per 1 Oktober 2017 is Pauline Stolk als  

nieuwe medewerker begonnen bij Mijn Geldkompas. 

Zij zal zich voorstellen op de website van Mijn Geldkompas onder het kopje ‘nieuws’  
 

Wat wilt u van ons weten? 
 

U hebt zojuist de nieuwsbrief gelezen van Mijn Geldkompas. 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@mijngeldkompas.nl en u kunt via de website meer lezen over 

ons en daar ook een reactie geven of vraag stellen. De nieuwsbrief is ook terug te lezen op de 

website . 

 

Namens medewerkers en bestuur van Mijn Geldkompas 

Huib van Vliet 

Directeur 

 

 

 

 

 

http://www.mijngeldkompas.nl/
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Bijlage bij Nieuwsbrief Oktober 2017 

 

Werkwijze begroting 2018 
 

Hieronder leest u puntsgewijs onze werkwijze.  

▪ Onze medewerkers zorgen in de maand oktober dat de bekende inkomsten voor 2018 en de 

vaste uitgaven (zorgverzekering, administratiekosten e.d.) worden ingevuld.  

▪ In verband met privacy geven we de begeleiding geen inzage meer in de inkomsten en vaste 

uitgaven van de cliënt. Alleen de uitgaven op de woning worden nog zichtbaar. Deze hebben 

wij ook ingevuld met ingang van dit jaar. Eind oktober worden deze ingevulde uitgaven 

zichtbaar voor de begeleiding met het verzoek om deze met u te bespreken.  

▪ U heeft de eerste drie weken van november de gelegenheid om in goed overleg met de 

persoonlijk begeleider deze uitgavenposten te controleren en eventueel aan te laten passen. 

De begeleiding zal ons dat laten weten.  

▪ In de laatste week van november worden de begrotingen door Mijn Geldkompas compleet 

gemaakt 

▪ Begin december ontvangt u (bewindvoerder/curator) de definitieve concept- begroting ter 

goedkeuring met een begeleidende brief. Dit zal digitaal aangeleverd worden. 

▪ Vanaf januari 2018 zal de begroting worden gebruikt om uitgaven te doen.  

 

De uitgaven 
 

De goedgekeurde uitgaven die betrekking hebben op de uitgaven op de woning mogen door de 

cliënt / persoonlijk begeleider worden uitgegeven. Binnen de afgesproken ruimte tot het doen 

van uitgaven is het aan te bevelen om kleine overschrijdingen van een post te compenseren met 

een tegoed op een andere post. Zo kan men wel binnen de goedgekeurde begroting blijven 

zonder dat extra handelingen nodig zijn zoals aanvraag buiten begroting indienen. Dit geldt 

overigens niet voor de post “zakgeld”. 

Voor alle bedragen voor posten die niet op de begroting staan moet vooraf (per onderdeel) 

toestemming  worden gevraagd.  

 

Toestemming voor uitgaven buiten goedgekeurde begroting.  
 

Wij zijn bevoegd om de kosten te betalen voor uitgaven van de cliënt zolang die passen  

binnen de goedgekeurde begroting. Voor het kunnen doen van uitgaven die niet  

gedekt worden vanuit de begroting van de cliënt is toestemming nodig van de  

bewindvoerder/curator. Dit betreft meestal onverwacht grote uitgaven, bijv. vervangen  

van een TV, kopen van een fiets.  

 

Hieronder leest u onze werkwijze:  

▪ De persoonlijk begeleider vult een aanvraagformulier in. ( te downloaden van website)  

▪ Er wordt toestemming gevraagd aan u als bewindvoerder of curator, of aan Mijn 

Geldkompas als die bewindvoerder of curator is 

▪ Vervolgens wordt het formulier , door de persoonlijk begeleider gezonden naar Mijn 

Geldkompas.  

▪ Wij zorgen dat de benodigde gelden beschikbaar komen vanuit een rekening op naam 

van betreffende cliënt.   

 


