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Geldzaken: 

praat erover

Geldproblemen…Het kan 
ons allemaal overkomen. 
Door het verliezen van 
uw baan, een (eigen) 
bedrijf wat niet zo goed 
loopt, een scheiding of 
een (langdurige) ziekte. 
Allemaal oorzaken 
die van grote invloed 
kunnen zijn op uw 
financiële situatie. 

In Losser leven ongeveer 

300 kinderen in gezinnen 

die rond moeten komen van 

het minimum. Vaak betreft 

het hier eenoudergezinnen 

of gezinnen waar maar één 

van de ouders werkt. Maar 

ook in huishoudens waar 

beide ouders werken komen 

financiële problemen voor. 

Er zijn nog veel gezinnen 

die langdurig met schulden 

te maken hebben. Ook 

jongeren hebben vaak 

geldproblemen en/of 

schulden. 

In de praktijk blijkt dat 

mensen uit schaamte 

hun geldproblemen 

niet bespreken of soms 

denken er zelf wel uit te 

komen. Wanneer ze zich 

melden bij een Stadsbank 

Oost Nederland kan de 

gemiddelde schuld dan 

inmiddels opgelopen zijn tot 

ongeveer € 43.000. Vanuit 

de gemeente Losser werken 

we hard aan vroegsignalering 

om zo eerder mensen met 

financiële problemen te 

kunnen helpen.

In deze geldkrant staan 

handige tips, informatie 

over regelingen en waar 

u terecht kunt als het niet 

zo goed gaat. Het is niet 

altijd makkelijk om rond te 

komen als u weinig inkomen 

heeft of met onverwachte 

kosten te maken krijgt. 

Aarzel niet om contact op 

te nemen! Vroegtijdig over 

geldproblemen praten kan 

erger voorkomen.

Maakt geld gelukkig?

Grip op geld maakt wél 
gelukkig!
Grip op geld krijgen, houden 

en verstevigen draagt bij aan 

een gevoel van rust en geluk. 

Dat is waar de geldkrant van de 

gemeente Losser en het Nibud 

over gaat. Dit is een speciale 

editie voor alle inwoners van 

deze gemeente; voor hen die 

grip op geld hebben en dat zo 

willen houden. Maar ook voor 

hen die - even - de grip kwijt zijn 

en in de problemen zitten. Deze 

geldkrant biedt voor iedereen 

nuttige informatie. Toegankelijk, 

praktisch en stapsgewijs. Met 

tips over hoe u uw administratie 

op orde krijgt en hoe u zelf een 

begroting kunt maken. 

Keuzes maken
Een goed inzicht in uw geldzaken 

zorgt ervoor dat u weer plannen 

Het is een gevleugelde uitspraak: ‘geld maakt niet gelukkig’. 
Maar is dat wel zo? Bij het Nibud (Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting) hebben we het antwoord op die vraag 
ook niet. Wat we wel hebben is kennis over geld en wat geld 
met mensen doet. Uit onderzoek blijkt dat geen grip op geld 
hebben, mensen ongelukkig en onrustig maakt. En vaak kan 
dat leuke en mooie dingen in de weg staan.

kunt maken voor de toekomst. 

Hebt u bijvoorbeeld een laag 

inkomen? Dan zijn er misschien 

regelingen waarop u aanspraak 

kunt maken om uw inkomen aan 

te vullen. Het is ook belangrijk 

om keuzes te maken. Of u 

nu gaat sparen of besparen, 

schulden gaat aflossen of juist 

een lening gaat afsluiten: kies wat 

voor u van belang is en schroom 

niet om hulp en advies van 

deskundigen te vragen als het u 

niet op eigen kracht lukt.

Hulp en advies
Wilt u meer informatie, hulp 

of advies dan deze krant u 

biedt? Dat kan! Want u staat er 

niet alleen voor. Er zijn zoveel 

mogelijkheden om deskundige 

hulp en advies te krijgen. Als 

u maar weet waar u terecht 

kunt. Bijvoorbeeld voor het 

op een rijtje zetten van uw 

inkomsten en uitgaven. Of voor 

het invullen van formulieren en 

juridisch advies. Heeft u extra 

hulp en ondersteuning nodig? 

Neem dan contact op met de 

afdeling WIJZ van de gemeente 

Losser. Kijk op pagina 3 voor de 

contactgegevens.

Deze krant wijst u de weg, maak 

er gebruik van.   

Anja Prins, wethouder 
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In 5 stappen mijn 
administratie op orde!
Waar is die rekening ook alweer gebleven? Had ik daar niet al een herinnering van gehad? 
Digitalisering heeft niet voor meer overzicht gezorgd. De ene rekening komt per e-mail 
binnen, de andere staat in een online klantportaal of mijn-omgeving en de volgende wordt 
automatisch afgeschreven. Geen wonder dat veel mensen het overzicht kwijtraken of 
belangrijke documenten over het hoofd zien. Meer grip op uw administratie? Volg deze 5 
stappen!

De administratie top-5:

1. Bewaar belangrijke documenten op geordende wijze
Sommige mensen zweren bij een papieren archief, terwijl anderen het liefst alles digitaal 

bewaren. Waar u ook voor kiest, zorg dat u een geordend systeem heeft zodat u uw  

documenten snel weer terug kunt vinden. De Nibud-bewaarwijzer is een handig hulpmiddel 

om bij te houden waar u uw documenten bewaart. Kijk op: nibudbewaarwijzer.nl. 

Hulp nodig bij het inrichten van uw administratie? Meld u aan voor de gratis ‘e-mailcoaching 

Bewaar’ op nibud.nl/bewaarcoach.

2. Bekijk elke dag uw (digitale) post
Als u dagelijks uw mailbox checkt, ziet u belangrijke post minder snel over het hoofd. Kom 

direct in actie als dat nodig is, gooi weg wat weg kan of kies voor een vast moment in de 

week waarop u uw (digitale) post afhandelt.

3. Werk de administratie wekelijks bij
Om rekeningen op tijd te kunnen betalen is het belangrijk om wekelijks uw administratie bij te 

houden. Prik een vast moment in de agenda om uw rekeningen te betalen of in te plannen via 

online bankieren. Reageer op berichten en bewaar documenten op in het juiste mapje. Een 

uurtje kan al voldoende zijn. 

4. Hou online klantportalen en mijn-omgevingen in de gaten
Omgevingen als mijn-overheid en mijn-belastingdienst plaatsen regelmatig belangrijke 

berichten en documenten online. Zorg ervoor dat u hier een melding van krijgt via de mail, 

zodat u gelijk actie kunt ondernemen als dit nodig is.

5. Bespreek de financiën met uw partner
Als u een partner heeft, bespreek dan 1 keer per maand uw gezamenlijke geldzaken. Twee 

weten meer dan één. Zorg ervoor dat u elkaars inlogcodes en wachtwoorden kunt vinden. Zo 

voorkomt u betalingsachterstanden in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Stichting Leergeld Losser: 

“Het kind staat voorop”

Als een gezin met weinig inkomsten rond moet komen kan 
deelnemen aan een sport of culturele activiteit erg duur 
zijn. Gemeente Losser wil dat alle kinderen mee kunnen 
doen! En dat betekent dat deze gezinnen een bijdrage 
kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van 
een sportclub, muziekles of het kopen van een fiets. U 
kunt daarvoor terecht bij Stichting Leergeld Losser. 

Ton Kremer van Stichting Leergeld 

Losser legt uit: “Wij zijn er voor gezinnen 

met kinderen van 4 tot en met 17 

jaar, die minder dan 120% van het 

bijstandsniveau te besteden hebben. 

Zelfs werkende ouders komen soms 

onder het bijstandsniveau uit, omdat ze 

bijvoorbeeld niet in aanmerking komen 

voor huurtoeslag of heel weinig zorgtoeslag krijgen. Ik roep deze 

mensen op om eens met ons te komen praten. Wij zijn er niet 

om over een gezinssituatie te oordelen. We zijn er puur voor 

de kinderen. Ik ben er van overtuigd dat meer gezinnen bij ons 

terecht kunnen dan ze vaak zelf denken.”

Een aanvraag doen
Een aanvraag bij Stichting Leergeld kan op verschillende 

manieren: via de website, email, telefoon of een consulent. Ton: 

“Onze vrijwilligers kijken samen met u naar de behoefte van het 

kind en uw financiële situatie. Daar waar niet voldoende inkomen 

is, springt Stichting Leergeld heel graag bij.” 

Contactgegevens Stichting Leergeld Losser
’t Lossers hoes

Raadhuisplein 1 Losser

T  06-387 276 31 

(bereikbaar op woensdag- en donderdagochtend van 

09:00-12:00 uur)

E info@leergeldlosser.nl 

W leergeld.nl/losser
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Hulp nodig bij uw administratie?

Formulieren Informatie Team 
Heeft u moeite met uw administratie, heeft u vragen over geld of wilt u geholpen worden bij het 

aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen? Het Formulieren Informatie Team (FIT) biedt hulp bij vragen over 

post, het invullen van formulieren of het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente. Kom bij ons 

langs op het spreekuur. Onze vrijwilligers helpen u graag!

Spreekuren FIT:
‘t Lossers hoes      

Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur   

Raadhuisplein 1, Losser    

Iedere dinsdag is een tolk Arabisch aanwezig.  

Kulturhus ’t Trefhuus
Woensdag van 10.00 tot 11.00 uur

Prins Hendrikstraat 1, Overdinkel

Iedere woensdag is een tolk Arabisch (ook Aramees en Roemeens) aanwezig.

De Lutte
In de Lutte is geen wekelijks spreekuur. Wel is het mogelijk een afspraak te maken met een vrijwilliger. U 

kunt hiervoor bellen met stichting Fundament via 053 – 539 64 00. U kunt met uw vragen natuurlijk ook 

terecht bij de spreekuren in Losser en Overdinkel.

Thuisadministratie 

Humanitas

Vrijwilligers van Humanitas bieden hulp en ondersteu-
ning aan inwoners van de gemeente Losser tot 65 jaar. 
Een vrijwilliger die bij u past, komt een jaar lang bij u 
thuis om u te leren grip te krijgen op uw situatie. Zo no-
dig werken zij samen met de Stadsbank Oost Nederland. 

Meer informatie? 
Voor afspraken of informatie neem contact op met Stichting 

Fundament of het WIJZ-loket. Zij verwijzen u door. 

Stichting Fundament  

T 053 - 539 64 00

WIJZ Loket
’t Lossers hoes

Raadhuisplein 1, Losser

T 053 - 53 77 41 00 

(bereikbaar iedere werkdag tussen 9.30 – 15.30 uur) 

E wijz@Losser.nl

W losser.nl/  (typ WIJZ in de zoekbalk)



In Losser zijn er verschillende regelingen voor mensen met 
een laag inkomen. Op deze pagina vindt u een overzicht. 

Bijzondere bijstand
Hebt u een laag inkomen en krijgt u te maken met onverwachte 

kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien een 

gedeeltelijke vergoeding krijgen van de gemeente. U kunt hierbij 

denken aan kosten voor bewindvoering of een bijdrage voor 

rechtshulp. 

Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen 

die langer dan 3 jaar van weinig geld moeten rondkomen. U kunt 

de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. 

Sociale Medische Indicatie Kinderopvang
De tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op grond 

van een sociale medische indicatie voor:

• Ouder(s)/verzorger(s) die om sociale en/of medische redenen 

niet of onvoldoende voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

• Gezinnen waar op sociaal maatschappelijke gronden sprake is 

van een crisissituatie waardoor kinderopvang noodzakelijk is.

Voorwaarde is dat u geen aanspraak kunt maken op de 

kinderopvangtoeslag. 

Collectieve zorgverzekering
De gemeente Losser biedt samen met Menzis een collectieve 

zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Menzis 

geeft korting op de premie en de gemeente Losser betaalt ook 

een deel van de premie. 

Meer informatie: gezondverzekerd.nl of via 088 -  222 40 80.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen 

voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke 

belastingen. In Losser kan dat voor Onroerende Zaak Belasting 

(OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Meer informatie: 

gbtwente.nl. 

Iedereen kan meedoen
Gemeente Losser wil graag iedereen helpen die geen of weinig 

geld heeft, zodat jong en oud mee kan doen aan sport en andere 

leuke dingen. Enkele voorbeelden voor kinderen:

• Bij de Stichting Leergeld kunnen ouders een bijdrage aanvragen 

in de kosten voor voor schoolkosten, sport en cultuur. 

• Verjaardagsbox Losser voor kinderen t/m 17 jaar: slingers, 

traktatie, cadeau(bon) en allerlei lekkers. Meer info: 

verjaardagsbox-losser.nl. 

• De bibliotheek heeft een gratis lidmaatschap tot 18 jaar. 

• De gemeente Losser kan bijdragen in de kosten voor 

huiswerkbegeleiding. 

Kortingsregeling
Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u graag muziekles volgen, sporten 

of lid worden van de bibliotheek? Maar u heeft niet voldoende 

geld om dit te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor 

de Kortingsregeling van de gemeente Losser. De Kortingsregeling 

is er voor inwoners vanaf 18 jaar. De regeling is bedoeld om 

deelname te bevorderen aan activiteiten van verenigingen en 

instellingen binnen de gemeente Losser. Denk bijvoorbeeld aan:

• lidmaatschappen van verenigingen

• deelname aan cursussen

• abonnement op de openbare bibliotheek

• abonnement zwembad Brilmansdennen

Voor alle activiteiten geldt een bijdrage van 75%, met een 

maximum van € 250 per jaar.

Contactgegevens WIJZ-loket
’t Lossers hoes

Raadhuisplein 1, Losser

E: wijz@Losser.nl

T: 053- 53 77 41 00 

(bereikbaar iedere werkdag tussen 9.30 – 15.30 uur) 

W: losser.nl (typ WIJZ in de zoekbalk)

Landelijke regelingen
• huurtoeslag • zorgtoeslag

• kinderbijslag • kindgebonden budget

• kinderopvangtoeslag • heffingskortingen

Wie weinig te besteden heeft, weet hoe lastig het is om 
de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar lang niet iedereen 
weet dat er in Nederland verschillende regelingen zijn waar 
mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. 
U ontvangt dan ondersteuning in de vorm van een bijdrage, 
een vergoeding, toeslag, kwijtschelding of kosteloze hulp. 
Sommige regelingen komen van de rijksoverheid, andere van 
de gemeente. Op deze pagina en op pagina 7 zetten we voor 
u alle landelijke en gemeentelijke regelingen overzichtelijk op 
een rijtje. 

Rondkomen met weinig geld? 
Komt u in aanmerking voor 
een landelijke regeling?
Op welke tegemoetkomingen 

u recht heeft hangt van het 

volgende af: 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 à 10 minuten, kosteloos 

en anoniem uitrekenen of u voor 

bepaalde landelijke regelingen 

in aanmerking komt. Het is dus 

zeker het uitzoeken waard!

Regelingen in de 

gemeente Losser

110% van de bijstandsnorm; 
hoeveel is dat?
Om ergens voor in aanmerking te komen, bijvoorbeeld 
een collectieve zorgverzekering, verjaardagsbox Losser of 
Stichting leergeld Losser wordt er vaak gemeld dat u moet 
voldoen aan 110%, 120% of 130% van de bijstandsnorm. 
Hoeveel is dat?  

Hieronder staan de normen. Zo kunt u zelf kijken of u in aanmerking 

komt voor de diverse regelingen. Het kan zijn dat u in aanmerking 

Leefsituatie 

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar 

en pensioengerechtigde leeftijd

Eénoudergezin tussen 21 jaar en 

pensioengerechtigde leeftijd

Echtpaar 

(pensioengerechtigd)

Alleenstaande 

(pensioengerechtigd)

Netto inkomsten 

per maand 

excl.vakantietoeslag

€ 1.350

€ 947 

€ 1.457

€ 1.065

110%

€ 1.488

€ 1.041

€ 1.602

€ 1.172

120% 

 

€ 1.623

€ 1.136

€ 1.748

€ 1.278

130%

 

€ 1.758

€ 1.230

€ 1.894

€ 1.385

komt voor een voorziening, 

terwijl u wel loon uit werk 

ontvangt. De bedragen zijn 

de situatie per 01-01-2019. 

Ze veranderen elk half jaar. 

Twijfelt u? Kom dan gerust 

langs bij het WIJZ-loket of bij de 

desbetreffende instantie.   
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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 het maar.. Onverwachte 

grote uitgaven die niet kunnen wachten. En die komen 

nooit gelegen. Tenzij u een buffer hebt: 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

En dat kan heel leuk zijn: als u bijvoorbeeld gaat trouwen, gezinsuitbreiding krijgt, een huis 
gaat kopen of lekker met pensioen gaat. Maar het kan ook precies het tegenovergestelde zijn. 
Een overlijden, scheiding, faillissement, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan uw leven 
behoorlijk overhoop gooien. Eén ding hebben deze veranderingen gemeen: ze zijn van invloed 
op uw inkomsten en/of uitgaven.

Uw leven staat op zijn kop

Minder inkomen? 
Ga gelijk aan de slag!
Wacht niet af als uw 

uitgavepatroon aangepast moet 

worden, maar ga direct aan 

de slag. Wat gaat er precies 

veranderen? Komen er kosten 

bij? Bijvoorbeeld in het geval 

van gezinsuitbreiding of een 

verhuizing. Of verliest u geheel 

of gedeeltelijk uw inkomen? Wat 

kunt u nog wel betalen en wat 

niet meer? Maak keuzes. Wat is 

absoluut noodzakelijk, en wat  

kunt u schrappen.

Hoe pak ik dit aan? 4 belangrijke tips

1.  Zorg voor overzicht
Meer dan ooit is het belangrijk om uw administratie op orde te 

hebben, zodat u inzicht heeft in uw (toekomstige) inkomsten en 

uitgaven (zie pagina 2).

2.  Maak een begroting
Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in uw huidige en 

uw nieuwe situatie. Zo ziet u in één oogopslag 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. Is 

overstappen of een ander abonnement nemen misschien goedkoper?

Het geld vliegt de deur uit! 
Zo voelt het in ieder geval voor veel mensen. En waar gaat al dat geld dan naartoe? Het geeft 
rust en ruimte om wat meer zicht te hebben op uw inkomsten en uitgaven. Zo is het ook veel 
eenvoudiger om te zien of u ergens voor kunt sparen of om wat financiële reserves op te 
bouwen. Onze tip: maak een begroting. Het is eenvoudiger dan u denkt. Doe het vandaag nog!

Download een begroting op nibud.nl/begroting die u zelf kunt invullen. Zorg wel dat u eerst uw 

administratie op orde hebt (zie pagina 2). Het gaat dan een stuk sneller en u loopt niet het risico dat u 

bepaalde inkomsten of uitgaven vergeet.

Zie hiernaast een maandbegroting als voorbeeld, met ingevulde bedragen. Deze voorbeeldbegroting is van 

een huishouden bestaande uit twee ouders en twee kinderen (6 en 14 jaar).

Het zal u gelijk opvallen dat de situatie in de voorbeeldbegroting vergelijkbaar is met die van u. Al zullen de 

bedragen ongetwijfeld verschillen. En ook zullen zij posten hebben die u niet hebt, en andersom.

Loop deze begroting eens door en zet uw bedragen ernaast, of vul ze meteen in op uw eigen digitale 

maandbegroting. Zijn er inkomsten en uitgaven die bijvoorbeeld per kwartaal, half jaar of jaar binnenkomen 

of betaald moeten worden? Reken die terug naar een maandbedrag. Hebt u alle posten ingevuld? Bereken 

dan het verschil tussen uw totale inkomsten en uw totale uitgaven. Wat is de uitkomst?

Voor een online vergelijking met een vergelijkbaar huishouden: persoonlijkbudgetadvies.nl.

“Zo kreeg ik weer 

grip op mijn geld”

Emily groeide op in een ondernemersgezin en 
leerde al op jonge leeftijd met geld omgaan. Als 
tweeverdiener raakte ze toch in de schulden, maar 
kwam daar ook weer uit. Dit is haar verhaal. 

“Vlak na de geboorte van mijn dochter kwam ik erachter 

dat mijn toenmalige partner schulden had gemaakt. Er 

kwamen deurwaarders aan de deur om de huurachterstand 

te innen. Er bleken ook telefoon- en energierekeningen niet 

betaald te zijn. En dat was nog niet eens alles. Ik wist tot 

die tijd helemaal niets van al die achterstanden. Hij deed de 

financiën. Zelf had ik eigenlijk totaal geen inzicht. 

Het heft in eigen handen
De eerste jaren hebben we geprobeerd zelf schoon schip 

te maken. Ik bespaarde op onze boodschappen, op mijn 

kleding. Een verschrikkelijk moeilijke tijd. Ik trok me beetje 

bij beetje terug uit het sociale leven en raakte in een 

isolement. Door angst en schaamte. Ondanks al onze 

inspanningen, bleken de problemen te groot. We kwamen bij 

de schuldhulpverlening terecht. Maar die regeling kwam hij 

weer niet na. 

Toen heb ik het heft helemaal in eigen handen genomen. 

Er volgde een scheiding en ik kwam in contact met de 

Stadsbank. Met hun ondersteuning ging het vanaf dat 

moment beter. Ik kreeg langzaam weer grip. Stapje voor 

stapje werden de schulden afgelost en liet ik de problemen 

achter me. Het was een lange, harde leerschool, die minder 

erg had hoeven zijn als ik eerder had ingegrepen.”

De gouden tip van Emily
“Zorg dat je inzicht in de huishoudfinanciën hebt, en laat 

ze nooit helemaal aan je partner over. Beslis mee over de 

uitgaven.”
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Persoonlijk 

Budgetadvies

Wilt u een op maat 
gemaakt advies? Het Nibud 
Persoonlijk Budgetadvies 
laat zien waar uw geld 
blijft. En hoe u het doet in 
vergelijking met anderen. U 
ontvangt tips die u helpen 
om betere geldkeuzes te 
maken.

Het Persoonlijk Budgetadvies is 

een handig en compleet online 

hulpmiddel waarmee u in 

slechts 3 stappen inzicht krijgt 

in uw inkomsten en uitgaven. 

Wat geeft u iedere maand uit? 

En is dat veel of weinig, als u 

het vergelijkt met uw buren?

Check het op 

persoonlijkbudgetadvies.nl

 

Wat u zo ongeveer aan 
vaste lasten uitgeeft, weet 
u waarschijnlijk wel. Maar 
waar blijft de rest van uw 
geld? Wat zijn de dingen 
waar u onbewust veel geld 
aan uitgeeft? Denk aan 
koffie op het station, een 
broodje in de kantine of 
een flesje water uit een 
automaat.

Kies voor een kasboek
Gebruik eens een poosje 

een kasboek. Alles wat u 

maandelijks uitgeeft kunt u 

daar in bijhouden. En waar u dit 

precies in bijhoudt, dat maakt 

niet uit. Of het nu een ‘echt’ 

kasboek, een simpel schriftje of 

een digitaal document is: alles 

voldoet. Simpel, maar effectief.

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 behoorlijk 

wat besparingsmogelijkheden 

heeft.

En nu: besparen maar!
Het bedenken van goedkope 

alternatieven is een leuke 

sport: neem zelf brood en 

een thermoskan mee in plaats 

van een duur broodje op het 

werk te kopen of koffie op 

het station. Vul een bidon of 

dopper met kraanwater. Wees 

creatief! Wat zou u op jaarbasis 

wel niet kunnen besparen?

Waar blijft 

mijn geld?!

MAAND: MAART

INKOMSTEN

netto salaris ouder 1 €  1.827

netto salaris ouder 2 €  1.136

vakantiegeld  €  182

kinderbijslag  €  178

kindgebonden budget €  127

Totaal inkomsten €  3.450

VOORBEELD MAANDBEGROTING 

Samenstelling huishouden: 

2 volwassenen en 2 kinderen

(1 kind op de basisschool, 

1 kind op het voortgezet onderwijs)    

 

Inkomenssituatie: 

inkomen ouder 1: € 25.000 bruto per jaar

 (€ 5.000 boven minimumloon)  

inkomen ouder 2: € 15.000 bruto per jaar  

 

Woonsituatie: 

tussenwoning met huur van € 650 per maand

1 auto, compacte middenklasse 
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MAAND: MAART

Inkomsten:  €  3.450

Uitgaven:    €  3.450

Over/tekort: €     0

VASTE LASTEN

huur €  650

gas €  86

elektriciteit €  66

water €  21

lokale lasten €  59

telefoon, televisie, internet €  98

zorgverzekeringen €  289

overige verzekeringen €  88

onderwijs €  35

kinderopvang €  0

contributies en abonnementen €  124

vervoer €  400

Totaal vaste lasten €  1.916

RESERVERINGSUITGAVEN

kleding en schoenen €  198

inventaris €  143

onderhoud huis en tuin €  38

zelfzorgmiddelen €  10

eigen risico zorgverzekering €  64

vrijetijdsuitgaven €  433

Totaal reserveringsuitgaven €  886

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

voeding €  462

overige huishoudelijke uitgaven €  186

Totaal huishoudelijke uitgaven €  648

TOTAAL UITGAVEN €  3.450
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Inzicht in uw inkomsten en uitgaven



Maak een persoonlijk geldplan
Met tips van Startpunt Geldzaken

Als inwoner van de gemeente Losser kunt u gebruik maken 
van persoonlijke geldplannen. Met deze geldplannen krijgt 
en houdt u uw geldzaken op orde. Kies online een plan 
naar keuze, vul ‘m in, en u krijgt gelijk een actieplan in 
beeld. Zo ziet u meteen wat u kunt doen om uw situatie te 
verbeteren.

Beschikbare geldplannen en ervaringen:

Kim: ‘Met dit geldplan heb ik mijn administratie op 

orde gekregen. Super!

Willem: ‘Besparen kost tijd, maar levert echt flink 

wat op. Mooi zo!’

Alia: ‘Als alleenstaande moeder sta je er vaak alleen 

voor. Dit geldplan helpt me op weg.’

Emily: "Straks ben ik opeens zelf verantwoordelijk. 

Goed om te weten!"

Geldplannen
De geldplannen zijn een 

handig hulpmiddel om beter 

om te gaan met uw geld. U 

krijgt tips om uw uitgaven te 

verminderen of uw inkomsten 

te verhogen. Daarnaast krijgt 

u inzicht in welke keuzes u 

kunt maken als u geld over 

hebt. En als u financiële 

zorgen hebt, wordt stap voor 

stap aangegeven hoe u daar 

weer uit kunt komen. De 

geldplannen zijn geschikt voor 

alle inkomens. Voor iedereen 

een goed geldplan!

Kom in actie, ga naar 

startpuntgeldzaken.nl/losser 

en kies daar uw plan.

“Toen was 
ik zo 
opgelucht”

Willem Weisse is 57 en woont in Losser samen met zijn 
papegaai en hond. Een bewindvoerder van de Stadsbank 
helpt hem bij het op orde krijgen van zijn schulden. Hij 
vertelt over zijn ervaringen.

“Het bedrijf waar ik voor werkte als vertegenwoordiger ging failliet. 

Toen dat gebeurde, had ik net op krediet een auto gekocht die 

ik voor die functie nodig had. Omdat ik werkloos raakte, kreeg 

ik problemen bij de afbetaling. Bij het incassobureau trof ik zelf 

een regeling. Ik zou 50 euro per maand aflossen. Daarnaast 

solliciteerde ik me suf. Maar toen kreeg ik een hartstilstand en 

werd ik opgenomen in het ziekenhuis.

De verpleegster in het ziekenhuis vroeg of ik ergens hulp bij kon 

gebruiken als ik weer thuis kwam. Ze verwees me naar het WIJZ 

loket. Wijkcoach Jessica kwam langs en samen bespraken we 

mijn situatie. Daar kwam ook het financiële plaatje aan de orde. 

Ze suggereerde contact met de Stadsbank op te nemen. Bij de 

Stadsbank werd me duidelijk wat ze konden betekenen voor mijn 

schulden. Die waren inmiddels opgelopen tot €25.000. Door 

die auto, maar ook door de opname in het ziekenhuis en mijn 

medicijnkosten. Samen met de Stadsbank heb ik schuldsanering 

aangevraagd. Bij de kantonrechter kon ik mijn situatie uitleggen 

en kreeg ik toestemming om met schuldsanering te starten. Toen 

kreeg ik ook een bewindvoerder. Ik was zo opgelucht. 

Nu is het zo dat ik een aantal schuldeisers niet hoef terug te 

betalen omdat ik in de schuldsanering zit. Dat maakt dat ik er iets 

ruimer bij zit qua budget. Als ik dit van tevoren had geweten dan 

had ik zeker eerder ondersteuning gevraagd. In de toekomst wil ik 

mezelf weer voorzien van inkomsten. Ik ben er trots op dat we dit 

traject hebben doorlopen. En dat mijn financiële plaatje er weer 

beter uitziet.”

In 6 stappen schuldenvrij!
Als u kleine of beginnende schulden heeft, is het belangrijk 
om dit gelijk aan te pakken. Zo voorkomt u dat deze schulden 
u letterlijk boven het hoofd groeien. U bent niet de enige: 
ruim 15.000 Nederlanders hebben beginnende schulden. 
Met een goed plan bent u snel weer schuldenvrij. Bij kleinere 
schulden kunt u terecht op zelfjeschuldenregelen.nl.

Aflosplan
Iedereen weet dat aflossen 

de enige manier is om van uw 

schulden af te komen. Maar 

wat is hierbij de beste aanpak? 

Op de site kunt u zelf een 

aflosplan maken. Dit bestaat 

uit een handige invultool, met 

6 duidelijke stappen waarmee 

u inzicht krijgt in uw situatie, 

uitgaven en welke aflosruimte 

er beschikbaar is. Het einddoel 

is dat uw een concrete actielijst 

heeft, waarin per schuldeiser 

staat beschreven wat u kunt doen 

om die schuld te gaan aflossen.  

Snel weer uit de problemen
Op de website kunt u ook 

achtergrondinformatie 

vinden over het oplossen van 

schulden. Bijvoorbeeld over 

de werkwijze van schuldeisers, 

voorbeeldbrieven voor het treffen 

van regelingen en verhalen 

van anderen over hoe zij hun 

schulden hebben opgelost. Lukt 

het u niet zelf, dan wijst deze site 

u de weg naar deskundige hulp. 

Iemand anders helpen
Helpt u iemand anders met 

financiële problemen? Het Nibud 

kan u hierin bijstaan. Op de site 

zelfjeschuldenregelen.nl kunt 

u bij het kopje ‘help een ander’ 

uitgebreide adviezen hierover 

vinden. Van het herkennen 

van de eerste signalen van 

geldproblemen, tot handige tips 

om de financiële problemen 

constructief aan te pakken. 

Belangrijk hierbij is om uw eigen 

grenzen goed in de gaten te 

houden. Als er meer van u wordt 

gevraagd dan u kunt, weet of 

wilt, verwijs de betrokkene dan 

door naar een hulporganisatie. 

Doe samen de snelle scan op de 

homepage om te bepalen of er 

professionele hulp nodig is.

Laat u helpen!
Onderneem snel actie. 

Schuldenproblemen kunnen erg 

ingewikkeld zijn, maak gebruik 

van de hulp die er is!
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Wat kan de Stadsbank voor u betekenen als u schulden hebt? We vroegen het aan Viviènne 
Wolterink, klantmanager bij Stadsbank Oost Nederland.
 

Voor wie is de Stadsbank bedoeld en wat doen jullie precies? 

“We helpen mensen met geld- en schuldenproblemen. Onze diensten zijn heel breed. We kijken per 

situatie waar de problemen liggen en voor bijna iedereen hebben we een oplossing op maat. Dat kan 

budgetbeheer zijn. Of we treffen een regeling met de schuldeisers. We verstrekken ook leningen. En 

bij weer anderen gaan we over op bewindvoering. Daarnaast kunnen we doorverwijzen naar andere 

instanties voor extra hulp.”

Wat zou u mensen op het hart willen drukken? 
“We horen vaak: had ik maar eerder contact met jullie gezocht. Het taboe op schulden is groot en er 

heerst veel schaamte. Mensen wachten daardoor vaak te lang. Wie eerder komt, kan zijn problemen 

sneller oplossen. Wij kunnen soms al ingrijpen als er nog geen problemen zijn. Dus wacht niet af, en 

neem contact op via onze website stadsbankoostnederland.nl of bel met 088 - 766 36 66. Soms is een 

adviesgesprek al genoeg.”

Soms is een adviesgesprek genoeg

© Nibud, april 2019
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Eerste hulp bij huurachterstand

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)
Heeft u als (ex-)ondernemer ernstige financiële problemen? 

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Dreigen de schulden u 

boven het hoofd te groeien? Neem dan zo snel mogelijk contact 

op met het ROZ.

“Faillissement aanvragen is geen oplossing voor uw schulden! 

Veel ondernemers denken dat een faillissement noodzakelijk is 

om van hun schulden af te komen, maar in bijna alle situaties is 

dat niet het geval. Neem zo snel mogelijk contact met ons op, 

zodat wij u hierin kunnen adviseren", Silke Eitink, senior adviseur 

schuldhulpverlening.

Wij adviseren en begeleiden u bij het afwikkelen van uw 

schulden. Samen met u zoeken wij naar oplossingen. Onze 

schuldhulpverlening is op maat en wordt zoveel mogelijk 

aangepast aan uw situatie. Wij voeren ook de Bbz-regeling 

(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) uit in opdracht van de 

gemeente Losser. 

Zoek op tijd hulp bij financiële problemen. Neem zo snel 

mogelijk contact met ons op!

T 074 - 241 5100 

E info@rozgroep.nl 

W rozgroep.nl

Voedselbank
Houdt u, nadat al uw verplichte rekeningen zijn betaald, te weinig 

geld over om eten te kopen? Dan kunt u contact opnemen 

met de Voedselbank Losser. De Voedselbank Losser verstrekt 

voedselpakketten aan mensen met een laag besteedbaar 

inkomen.

Woont u in de gemeente Losser? Dan kunt u voor het 

aanvragen van een voedselpakket contact opnemen met 

de intake commissie via 053 – 203 01 49.  Meer informatie: 

voedselbanklosser.nl.

Stichting Kledingbank Oost Twente
De Kledingbank Oost Twente verstrekt gratis kleding aan 

gezinnen of alleenstaanden die in financiële problemen verkeren. 

Het hele gezin kan twee keer per jaar een set kleding uitzoeken 

bij de kledingbank. Eén keer voor de zomer en één keer voor de 

winter. Kinderen krijgen een extra set en voor hen is er een breed 

scala aan kinderkleding en accessoires. 

Voor aanmelden en informatie kunt terecht bij Voedselbank 

Losser of WIJZ loket.

Afdeling WIJZ van Gemeente Losser
Heeft u vragen over uitkeringen of over extra bijstand voor 

speciale uitgaven, financiën of schulden? Heeft u hulpmiddelen 

nodig vanwege een lichamelijke beperking? Of heeft u 

huishoudelijke ondersteuning nodig of dagopvang voor uzelf of 

uw partner? Heeft u vragen op het gebied van jeugd en gezin, 

over opvoeden? Of loopt het niet goed met uw kind op school? 

Maakt u zich zorgen over iemand die vereenzaamt? Of ziet u 

kinderen die lijden onder een scheiding? Neem dan contact op 

met de afdeling WIJZ van de gemeente Losser. 

Kijk voor de contactgegevens op pagina 3 van deze geldkrant.

Daarnaast zijn onze medewerkers bereikbaar via huisartsen en 

scholen. Ook zijn ze aanwezig in het Trefhuus in Overdinkel op 

dinsdag van 12.00 uur tot 13.30 uur en Erve Boerigter in de Lutte 

op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Waar kunt u terecht 

voor hulp en 

ondersteuning? 

Het geeft rust wanneer u zich geen zorgen hoeft te maken 
over het betalen van de huur. Helaas lukt het niet iedereen 
om op tijd de huur te betalen. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben. Wacht niet en trek meteen aan de bel bij uw 
woningcorporatie, zodat passende hulp geboden kan worden. 
Corine Jansen en Henk Vreeling zijn consulent huurincasso bij 
Woningcorporatie Domijn.

U kunt altijd bij ons terecht
Corine: “Als we zien dat een 

huurder een achterstand heeft, 

gaan we zo snel mogelijk het 

gesprek aan. Dit doen we op 

verschillende manieren. Via een 

persoonlijk gesprek, telefonisch 

of op kantoor, maar bijvoorbeeld 

ook via WhatsApp, wat snel en 

kort contact mogelijk maakt. We 

merken dat mensen dit prettig 

vinden. De huurder kan altijd bij 

ons terecht als het lastig wordt 

om de huur te betalen. Met elkaar 

zoeken we naar een passende 

oplossing om huurachterstand of 

zelfs ontruiming te voorkomen.”

Andere oplossingen
Henk: “Als een betalingsregeling 

niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld 

als de achterstand te hoog is of 

er simpelweg geen geld is, dan 

gaan we op zoek naar andere 

oplossingen. We gaan dan samen 

met maatschappelijke instanties 

en de huurder in gesprek. 

Schuldhulpverlening of coaching 

zijn dan mogelijke opties. 

Een coach kan bijvoorbeeld 

besparingstips geven, waardoor 

er weer ruimte ontstaat om de 

huur te betalen. Natuurlijk is de 

huurder zelf verantwoordelijk 

voor tijdige betaling. Maar we 

doen ons uiterste best om samen 

een oplossing te vinden, zodat de 

huurder in zijn of haar huis kan 

blijven wonen.”

Tip! Heeft u al eens aan een 

automatische incasso gedacht? 

Uw huurbetaling wordt dan 

op een vaste dag in de maand 

afgeschreven. 
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Bestel dit handige boekje op 

winkel.nibud.nl en kijk voor 

de zaken die je moet regelen 

op de website bijna-18.nl!

Checklist Bijna 18, regel het nu
dit MAG je

Zelfstandig 

autorijden

Huurtoeslag 

aanvragen

Abonnementen 

& contracten 

afsluiten

Verzekeringen 

afsluiten

Studiefinanciering 

& reisproduct 

aanvragen

Rood staan &

een lening 

afsluiten

dit MOET je

DigiD aanvragen Bankrekening & 

spaarrekening 

afsluiten

Zorgverzekering 

afsluiten 

Zorgtoeslag 

aanvragen

Betalingsachter-

standen, boetes & 

leningen betalen

Checken of je een 

aansprakelijkheids-

verzekering hebt 

Extra geld met een bijbaantje
Vanaf je 13e mag je officieel gaan werken. Eindelijk je eigen geld verdienen! Maar 
hoe kom je aan een baantje en waar moet je allemaal rekening mee houden? Wat 
zijn je rechten en plichten? En hoeveel houd je eigenlijk over aan je bijbaan? Als je dit 
allemaal weet, ben je beter voorbereid en kom je niet voor verrassingen te staan.

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. Kijk voor meer informatie over bijbaantjes op: scholieren.nibud.nl/bijbaanregels.

Je middelbareschooltijd zit erop! Op 
naar het mbo, hbo of de universiteit! 
Je kiest een opleiding waar je voor 
wilt gaan, maar wat komt daar 
financieel allemaal bij kijken? Wat 
kost zo’n studie eigenlijk? En hoe 
komen de kosten eruit te zien als je 
op kamers gaat wonen? Of als je thuis 
blijft? Wie betaalt eigenlijk wat? Wel 
fijn om van tevoren te weten toch!

Bekijk alle kosten van studeren in de 
Geldwijzer Studenten. Deze vind je in de 
winkel.nibud.nl/consumenten.

Wil je weten of het in jouw situatie nodig 
is om te lenen? Bereken het met de 
‘Rekenhulp berekening studiefinanciering’ 
via duo.nl.
   

Studeren, wat 
komt er financieel 
bij kijken?

Zakgeld, 

hoeveel?

Leeftijd Zakgeldbedrag 
 per week

5 jaar € 0,50
6 jaar € 1 - € 1,40
7 jaar € 1 - € 2
8 jaar € 1 - € 2
9 jaar € 1,10 - € 2
10 jaar € 2 - € 2,30
11 jaar € 2,30 - € 3

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
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