Er ligt een stapel papieren voor je en die stapel
wordt alleen maar groter. Je stelt het alsmaar
uit om alle enveloppen open te maken en de
inhoud te lezen. Nergens voor nodig! Met de
hulp van de vrijwilliger van Thuisadministratie
is je papierwinkel snel op orde en zit alles in
één overzichtelijke map opgeborgen. Nu hoef
je het alleen nog bij te houden. Wat een opluchting!
Er kunnen veel redenen zijn waardoor je in zo’n
situatie terecht komt. Misschien is de persoon
die de administratie altijd deed er niet meer. Of
je bent door ziekte achterop geraakt. Wellicht is
administratie nooit je ding geweest en loop je
hier al heel je leven tegenaan?
Het niet bijhouden van je administratie kan
tot serieuze problemen leiden. Je kunt boetes
oplopen door te late betaling. Het kan zijn dat
je toeslagen misloopt. En misschien betaal je
al jaren aan dingen waar je geen gebruik van
maakt. Dat laat je toch niet gebeuren?!

Formulierenhulp in het wijkcentrum
De Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
maandag 13.00 - 14.00 uur
De Ypelaer
Corellistraat 10
woensdag 10.00 - 12.00 uur
MFA Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38
donderdag 10.00 - 11.00 uur
MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
donderdag 18.30 - 19.30 uur
MFA Het Kruispunt
Sinopelstraat 1
vrijdag 10.00 - 11.00 uur
In de vakantieperioden kunnen locaties en
tijden afwijken. Kijk voor de actuele informatie op www.thuisadministratie.info
Thuisadministratie in het wijkcentrum
De Ypelaer | Corellistraat 10
donderdag 13:00 - 15:00 uur

Neem contact op met Thuisadministratie:
via de website www.thuisadministratie.info
of bel 013 549 86 46 (AdviesPunt)
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Papieren niet op orde?
‘Waar heb ik mijn huurcontract nou gelaten!’
‘Die rekening heb ik toch al betaald!’
‘Ik wist niet dat er geld voor me klaar lag.’
‘Veel gaat digitaal, hoe doe ik dat?’
08-10-18 15:28

Wie hulp wil bij het ordenen van zijn/haar administratie of bij het invullen van een formulier, en wie grip wil krijgen op zijn/haar
(financiële) administratie, kan terecht bij Thuisadministratie. Thuisadministratie is gratis voor alle bewoners van de gemeente
Tilburg. Thuisadministratie gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
Thuisadministratie is er in drie varianten:
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Thuisadministratie bij jou thuis

Thuisadministratie in het wijkcentrum

Samen met een vrijwilliger orden je je
brieven, formulieren, rekeningen, polissen,
enzovoort. Wat weg kan, gaat weg. Wat
overblijft, wordt in één overzichtelijke map
opgeborgen. Thuisadministratie zoekt een
vrijwilliger die bij jou past. Samen maak je
afspraken. Is het nodig dat de vrijwilliger
vaker komt? Wil je meer inzicht krijgen
in je inkomsten en uitgaven? Dit kan. Het
gaat erom dat je weer grip krijgt op jouw
(financiële) administratie.

Een keer per week houdt
Thuisadministratie spreekuur in het
wijkcentrum. Vrijwilligers zitten klaar om
te helpen met het op orde brengen en
houden van je administratie. Ook hier geldt
dat de belangrijke papieren overzichtelijk
worden opgeborgen. Anders dan bij
‘Thuisadministratie bij jou thuis’ kom je
naar het wijkcentrum en word je direct
geholpen. Is de hulp tijdens het spreekuur
niet afgerond dan kom je het volgende
spreekuur gewoon terug.

Vrijwilligers van Formulierenhulp
zijn één keer per week tijdens het
spreekuur aanwezig in het wijkcentrum
om te helpen bij het invullen van
formulieren of begrijpen van een brief.
Bijvoorbeeld over kwijtschelding,
bijzondere bijstand, meedoenregeling,
aanvragen van toeslagen (huur-, zorg- of
kinderopvangtoeslag), uitkering of DigiD.
Breng alle papieren mee die nodig zijn voor
het invullen van de formulieren.

Aanmelden via de website of telefonisch.

Adres vind je in deze folder.

Adressen vind je in deze folder.

Folder_ThuisAdministratie-2018.indd 2

Formulierenhulp in het wijkcentrum

08-10-18 15:28

