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Beste lezers,
Let op! Deze nieuwsbrief kan ook voor u belangrijke informatie bevatten. Wij sturen deze nieuwsbrief omdat wij graag algemene informatie met u willen delen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk deze nieuwsbrief aandachtig door te lezen. Mocht u
vragen hebben over de punten in deze nieuwsbrief dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen.
Extra geldverzoeken

Kwijtschelding gemeente en HHNK

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle
extra geldverzoeken de werkdag ná ontvangst in behandeling worden genomen.
Indien u bijvoorbeeld op vrijdag extra geld
aanvraagt, betekent dit dat uw verzoek op
maandag in behandeling wordt genomen en
eventueel maandag wordt overgemaakt.
Mocht u een bijzonder verzoek hebben (hoge
uitgaven) kan het zijn dat uw cliëntbeheerder hier iets meer tijd voor nodig heeft. Wij
vragen hiervoor om uw begrip. Het aangevraagde bedrag staat, dus op zijn vroegst,
de volgende werkdag aan het eind van de
middag op uw leefgeldrekening.

Om in aanmerking te komen voor
kwijtschelding voor de gemeentelijke– en/of
waterschapsbelastingen gelden er strenge
regels. Weinig mensen hebben nog recht op
kwijtschelding. Indien u in aanmerking komt
voor kwijtschelding dan vragen wij dit voor u
aan.

Op Facebook zijn wij te
vinden onder de naam FMD
bewindvoering Hoorn. Houdt
u er rekening mee dat als u
op onze pagina op de knop
”vind ik leuk” klikt dat uw
naam zichtbaar kan zijn
voor andere bezoekers!
Telefonisch spreekuur

Kinderbijslag
U hoeft ons niet meer te verzoeken om de
kinderbijslag. Wij gaan namelijk van alle
cliënten na of zij kinderbijslag kunnen ontvangen of niet. U kunt de kinderbijslag ongeveer een week na datum van de storting
op uw leefgeldrekening verwachten. Wanneer de kinderbijslag niet kan worden overgemaakt hoort u dit binnen deze week. Voor
meer informatie over de stortingen willen
wij u verwijzen naar de site van de Sociale
Verzekeringsbank www.svb.nl/kinderbijslag.
Is uw telefoonnummer onlangs gewijzigd?
Geef dit dan s.v.p. aan ons door!

Jammer genoeg merken wij
dat er weinig belangstelling
is voor het telefonisch
spreekuur. Daarom hebben
wij besloten het spreekuur
af te schaffen. Wel zijn wij
nog steeds iedere werkdag
van 09:00 uur tot 12:00 uur
te bereiken via 0229
295113. Mocht u buiten deze tijden met uw cliëntbeheerder willen spreken dan
kunt u de voicemail achterlaten of ons een mailtje te
sturen met de vraag of uw
cliëntbeheerder u kan
terugbellen.

Belastingaangifte

Doorsturen post
Mocht u thuis post ontvangen die niet afkomstig
is van ons, dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze post naar ons door te sturen. Dit mag
ook per mail. Wij versturen geen gefrankeerde
enveloppen meer. Indien u extra geld nodig
heeft voor postzegels en/of enveloppen dan
kunt u hiervoor een extra geldverzoek bij ons
indienen.
Extra geldaanvragen voor het vakantiegeld
Als u wilt dat wij het vakantiegeld naar u overmaken dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. In verband met de vele aanvragen hebben
wij enige tijd nodig om alle verzoeken te verwerken. Het vakantiegeld wordt naar u over
gemaakt mits:
- U vakantiegeld heeft ontvangen
- U voldoende buffer heeft.
- Er geen onbetaalde nota’s liggen
- Geen problemen heeft met de toeslagen
Na het indienen van uw verzoek kijken wij hoeveel en wanneer u het vakantiegeld kunt ontvangen. U krijgt hierover van ons bericht

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Indien nodig zullen wij de belastingaangifte voor u verzorgen.
Eventuele aftrekposten, waarvan u bewijsstukken heeft liggen, en de jaaropgaven dient u naar ons op te sturen.
Als we de aangifte compleet hebben sturen we deze naar u op. We willen u
vriendelijk verzoeken de aangifte goed te controleren! Kloppen de gegevens
niet of missen er bepaalde stukken? Als dit het geval is dient u ons dat te
laten weten binnen één week.
Indien wij niets van u horen gaan wij er van uit dat alles klopt en sturen wij
de aangifte op naar de belastingdienst. Mocht u een uitnodiging van de
Belastingdienst krijgen om aangifte te doen, dan vragen wij u ook deze naar
ons op te sturen.
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