Beste persoonlijk begeleider/kasbeheerder
De begroting voor 2021 staat klaar in het Web Kas Bank Boek.
Voor 2021 hebben wij voor cliënten die bij Mijn Geldkompas zijn aangesloten besloten
alleen die zaken zichtbaar te maken die jullie ook mogen betalen. (met de woningpas)
Dat maakt dat er minder rubrieken zichtbaar zijn en bij sommige rubrieken ook minder
geld is begroot. Afspraak is dat alle diensten door derden aan een individuele cliënt niet
meer door de woning betaald worden. Voorbeeld: vakanties, abonnementen,
vervoerskosten zijn alleen begroot waar het om groepsactiviteiten gaat. Dus een
abonnement op een club van een cliënt is niet meer zichtbaar en betaalt Mijn
Geldkompas rechtstreeks. Dit geldt ook voor de kapper die op de woning komt,
individuele vakanties en taxiritten. Dat betekent dus dat de posten ‘via MGk’ komen te
vervallen voor jullie.
Doel is dat jullie zo min mogelijk zaken hoeven te betalen en dus te boeken in het Web
Kas Bank Boek voor de individuele cliënt.
Wat gaan jullie zien?

Je ziet 3 kolommen, 2021 Begroting, die is al door ons ingevuld. 2020 begroting, ter
vergelijking en wat er werkelijk is uitgegeven vanaf september 2019 t/m augustus 2020.
Aan jullie het verzoek te controleren of de bedragen voldoen aan de wensen van de
cliënt. Houdt rekening met de veranderingen zoals in het begin genoemd!

Je kunt geen aanpassingen doen in het Web Kas Bank Boek, die worden niet
opgeslagen!

Als je wijzigingen wenst in posten, willen we dat graag weten via een mail aan
administratie@mijngeldkompas.nl en voor vragen  0172- 79 68 57.

Je hebt tot 30 november de tijd om wijzigingen door te geven. Als je akkoord bent hoef
je niet te reageren.

De wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt moet
goedkeuring geven aan de begroting.
Dit regelt Mijn Geldkompas.
ADVIES: betrek de (bewindvoerder/curator van een) cliënt wel bij de begroting.

Tijdsplanning:
Mijn Geldkompas stuurt begin december de concept begroting met een begeleidende
brief aan de bewindvoerder/curator met verzoek om goedkeuring.
Begin januari staat de definitieve begroting bij overzichten in het Web Kas Bank Boek.

Succes met de begroting.
Team van Mijn Geldkompas

