
                                                          

 
 

Hallo allemaal, 
 
Dit is weer de 1e nieuwsbrief van dit jaar. 
Met alle commotie over het corona virus dacht ik laat ik jullie een nieuwsbrief sturen 
met de maatregelen die wij nemen en instanties hebben genomen waardoor wij onze 
werkzaamheden moeten aanpassen.  

 

* Wij werken vanaf kantoor gewoon door maar               
zorgen wel dat we de hygiëne maatregelen in acht 
nemen. 
* Alle zittingen van de rechtbank zullen worden 
voorlopig verzet door de rechtbank tot na 6 april a.s.  
* Huisbezoeken, afspraken voor overleggen, andere 
(niet hoogst noodzakelijke) afspraken zullen worden 

verzet tot na 6 april a.s. 
 

 
Inmiddels zijn we al weer druk bezig met de heffingen van de gemeentelijke 
belastingen en het hoogheemraadschap 
(waterschapsbelasting). De regels voor het aanvragen van 
kwijtschelding zijn inmiddels zo streng geworden dat het bijna 
onmogelijk is om nog kwijtschelding te krijgen.  Zo mag het 
banksaldo van alle rekeningen bij elkaar niet hoger zijn dan 
€1500,-  maar stel je hebt een uitkering en kinderbijslag 
ontvangen, dan zit je daar al snel overheen. Voor de mensen 
waarvan we denken dat ze er voor in aanmerking komen 
vragen we de kwijtschelding aan. Anders moeten de aanslagen 
toch betaald worden. Als het lukt betalen we het in een keer en anders vragen we een 
betaling in termijnen aan.   
 
Ook de belastingaangiftes komen er weer aan. We doen aangifte als de 
belastingdienst hier om vraagt of als je aftrekposten hebt, als je een eigen huis hebt, 
heffingskorting krijgt  of als je meer dan 1 werkgever hebt.  
 
Heb je zorgkosten gehad die niet vergoed werden door de zorgverzekering en je dus zelf 
moest betalen zorg dan dat wij de bonnen hiervan ontvangen. Dit kunnen bijvoorbeeld 
medicijnen of een voorgeschreven dieet zijn.  
 
Ging je met het openbaar vervoer naar je werk en moest je meer dan 10 km per keer 
reizen kunnen we dit ook opgeven aan de belastingdienst. Je moet dan wel minimaal 40x 
per jaar met het openbaar vervoer gereisd hebben.  
 
Verder kan er nog rekening worden gehouden met;  

• Betalen van alimentatie  



                                                          
• Studiekosten of andere scholingsuitgaven  

• Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten  
 

 

 

 
 

 

Joris heeft een andere uitdaging gevonden. Hij is sinds 

begin maart weg en is voor een schilder gaan werken. Hij 

is erachter gekomen dat hij de hele dag op kantoor werken 

niet zo leuk vindt. Dat kan maar vinden wij natuurlijk wel 

heel jammer.  

Als vervangster voor Joris hebben we Sharita gevonden! Sharita heeft al voor een 

bewindvoerder gewerkt dus zij weet wat het werk inhoudt. Sharita vindt het heel leuk om als 

assistent bewindvoerder te werken. Sharita is vorige week begonnen en dat gaat nu al heel 

erg goed.  

Het kan dus zijn dat je Sharita aan de telefoon krijgt.  

 

 



                                                          

 

• Tineke haar werkdagen van  dinsdag tot en met vrijdag zijn. Op maandag werkt zij 

normaal gesproken niet.  

• Sharita op dinsdag, woensdag en vrijdag werkt. 

• De privacy verklaring van Apollo op de website staat maar ook opgevraagd kan 

worden bij ons.  

• Je met je leefgeldrekening kunt internetbankieren behalve als het een 

gezamenlijke rekening is. 

• Als je niet kunt internet bankieren wij wel online bestellingen voor je kunnen 

betalen. Je stuurt ons dan per mail de betaallink van wat je wilt bestellen en wij 

zorgen voor de betaling. Je moet natuurlijk wel geld hebben voor de bestelling.  

• Er kan 2x per dag extra geld opgevraagd worden. Alles wat je voor 09:00 uur  

’s morgens aanvraagt per mail of telefonisch staat na 10:00 uur op je rekening. 

Alles wat je voor 12:00 uur aanvraagt staat na 14:00 uur op je rekening.   

• Dus alles wat na 12:00 uur wordt aangevraagd automatisch de volgende werkdag 

na 10:00 uur op je rekening wordt gezet. Er moet natuurlijk wel extra geld zijn 

anders kunnen we niets overmaken! 

• Als je extra geld wilt aanvragen is het handig om meteen door te geven hoeveel je 

wilt en wanneer je het wilt ontvangen.  

 

 

 

 

  


