Stichting Vermogensbeheer
Niet uitkomen met het inkomen, dat kan een hele puzzel zijn.
Wij zijn er voor u, voor jou, om samen de situatie te bespreken,
Naar de mogelijkheden te kijken, de wensen die er zijn, zaken uit te
zoeken en de dingen op een rij te zetten.

voor iedereen die het nodig heeft

Vaak een hele puzzel en die lossen wij graag voor u, voor jou op!
Wilt u, wil jij ook dat financiële zorgen, geldzorgen, het geregel en
Post : Postbus 6302, 2001 HH Haarlem
het betalen van rekeningen wordt overgenomen door iemand
onafhankelijk met kennis en kunde. Neem dan contact met ons op
door te bellen naar: 023 - 518 34 20 of
te mailen naar: info@svb-bewindvoering.nl
Wij streven ernaar om uw zaken zo passend mogelijk
bij uw situatie te regelen.

Post
Adres
E-Mail
Website
KvK

: Postbus 6302, 2001 HH Haarlem
: Henk Schijvenaarstraat 1
: info@svb-bewindvoering.nl
: http://www.svb-bewindvoering.nl
: 01128713

Voor actuele prijzen en/of informatie, kijk altijd op de website of neem telefonisch contact op.

Beschermingsbewind
Schulden Bewind
Curatele
Budgetbeheer
Mentorschap

persoonlijk, betrouwbaar en met respect
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SVB staat voor persoonlijk contact en onze kracht ligt in onze service,
het persoonlijke belang van de cliënt is ons belang!
Ondersteuning als het niet meer alleen kan
Er zijn verschillende situaties waarin het kan voorkomen dat iemand niet of niet
voldoende goed:
- de eigen administratie kan regelen en rekeningen op tijd betaald;
- met het geld kan omgaan;
- beslissingen kan nemen wat wel/ niet nodig is;
- wat wel/niet goed voor de eigen gezondheid is;
Dan is het fijn als er iemand is die kan ondersteunen, iemand onafhankelijk,
iemand die uw belang voor laat gaan.

Kosten?
Onze tarieven liggen iets onder de tarieven die de Rechtbank als richtlijn heeft
uitgegeven om werkzaamheden te verrichten zoals in deze folder in grote lijnen
is omschreven. En voor alles wat daarbij hoort en dan kijken wij niet altijd op
klok. Met andere woorden, iets extra’s doen is voor ons vanzelfsprekend en
wordt niet altijd bij u in rekening gebracht.
Natuurlijk letten ook wij op onze portemonnee en is het nodig om
kostendekkend te werken en een reserve te hebben om aan onze verplichtingen
te kunnen betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor de ruimte
waarin gewerkt wordt, verzekeringen, opleidingen van de medewerkers, papier,
inkt, reiskosten, porto en telefoonkosten. Een reserve is nodig om eventuele
vervanging en/of aanvulling van kantoormaterialen te kunnen betalen.

Wij, medewerkers bij de SVB zijn er voor iedereen, jong oud, met en zonder
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor iedereen die ondersteuning
nodig heeft in het regelen van geldzaken en alles wat daarbij komt kijken. Wij
stemmen onze werkzaamheden af op uw, op jouw persoonlijke situatie.

Wij, de SVB, gaan niet voor de winst, wij gaan voor uw belang, uw wensen en uw
mogelijkheden. Samen in overleg bespreken wat wel kan of nog niet kan. Alles
zoveel mogelijk passend bij uw, bij jouw persoonlijke situatie.

Ook in persoonlijke aangelegenheden kunnen wij u, jou terzijde staan en
ondersteunen in het nemen van besluiten en/of het maken van keuzes.

Benieuwd naar onze tarieven? U, je kunt deze vrijblijvend opvragen per mail of
per telefoon of downloaden van onze website.

Uw, jouw voordeel:
Persoonlijke betrokkenheid en onafhankelijke ondersteuning,
het gaat immers om uw, om jouw belang.

Geïnteresseerd? Bel en maak een afspraak, wij helpen u, jou graag!
Bel: 023 - 518 34 20
Voor actuele prijzen en/of informatie, kijk altijd op de website of neem telefonisch contact op.
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Onze medewerkers
Hebben alle ervaring en beschikken over de kennis en de kunde om met al deze
onderwerpen om te gaan en die acties te ondernemen die bij de verschillende
situaties en personen passen. Onze clienten hebben ieder een eigen
aanspreekpunt en toegang tot hun persoonlijke digitale omgeving. Wekelijks
bespreken wij intern onze ervaringen met elkaar om van en met elkaar te leren.
Hoe werken wij
Wij maken met iedereen die zich aanmeldt voor ondersteuning een afspraak. In
dit persoonlijk contact maken wij kennis met elkaar, kunnen wij uw situatie in
kaart brengen en bent u, ben jij in de gelegenheid om vragen te stellen. En wij
maken afspraken over hoe wat u, je kunt verwachten, hoe wij verder gaan en wat
de kosten zijn.

Transparantie vinden wij belangrijk

Voorwaarden
Wij stellen geen voorwaarden om gebruik te kunnen gaan maken van onze
diensten, wel is het zo dat de wet - en regelgeving voorwaarden aan ons stellen.
Voorwaarden aan onze prijzen, onze werkwijze en aan onze kennis en kunde.
Wij worden jaarlijks getoetst door het kwaliteits-bureau van de Rechtbank en
daarnaast worden wij, ook jaarlijks, gecontroleerd op hoe wij werken en of wij de
juiste procedures volgen.
Voor u en voor ons fijn!
SVB maakt afspraken bij u thuis en heeft maandelijks diverse inloopdagen
waar u zonder afspraak naar toe kunt gaan om met een van onze
medewerkers dingen te bespreken, te overleggen en te vragen. Wij streven
ernaar om uw zaken zo passend mogelijk bij uw situatie te regelen.
Voor actuele prijzen en/of informatie, kijk altijd op de website of neem telefonisch contact op.

Mentorschap
Mentorschap betekent dat er iemand is
(een mentor) die u, die jou ondersteund en
helpt bij het nemen van persoonlijke
beslissingen denk aan bijvoorbeeld: werk,
activiteiten, hobby’s, medische keuzes en
alle andere persoonlijke keuzes die van
invloed zijn op uw, op jouw gezondheid,
op het welzijn.
Het bespreken van zorgen, wensen en mogelijkheden samen met een
onafhankelijk iemand helpt om de dingen goed te begrijpen, op een rij te krijgen.
Helpt om te ontdekken wat u, wat jij zelf wil, wat voor u, voor jou belangrijk is.
Praten, overleggen, vragen, het is allemaal nodig om keuzes te maken,
beslissingen te nemen. Keuzes en beslissingen die passen bij uw, bij jouw
persoonlijke situatie en leefomstandigheden. Onze medewerkers zijn ervaren en
zij zijn onafhankelijk, zij hebben maar een belang en dat is uw belang.

Budgetbeheer
Inkomen en uitgaven in balans en
overzicht houden. Zaken op tijd regelen
en op tijd betalen. Soms, om welke reden
dan ook lukt dat niet zo goed en is het
fijn als een onafhankelijk iemand u, jou
daarbij helpt en ondersteunt.
Iemand die uw, jouw bankrekening
beheert en ervoor zorgt dat de vaste lasten en de rekeningen op tijd worden
betaald. Erop let dat er geld is om boodschappen te doen en dat er soms nog
geld is voor wat extra’s. Iemand die de ‘last’, de zorg bij u, bij jou wegneemt en
samen met u, me jou werkt aan een gezonde portemonnee.
Uitkomen met het inkomen, daar gaat om!
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Beschermingsbewind/ Bewindvoering
Beschermingsbewind of ook wel
Bewindvoering genoemd gaat een stap
verder dan budgetbeheer. Een stap
verder omdat diegene die u, die jou
ondersteunt in geldzaken en alles wat
daarmee samenhangt door de Rechtbank
is benoemd. Om benoemd tot worden
tot bewindvoerder is het nodig om een
aanvraag in te dienen bij de Rechtbank. Die aanvraag wordt door u, door jou
samen met diegene die u, jou gaat helpen met de geldzaken ingevuld en naar de
Rechtbank gestuurd. Soms vraagt de Rechter of u, of jij samen met diegene die
gaat helpen naar de Rechtbank komt om zelf te vertellen waarom er hulp nodig
is. Als de Rechtbank de aanvraag goedkeurt is er sprake van Bewindvoering.
Diegene die ondersteunt moet regelmatig verantwoording afleggen aan de
Rechtbank, laten zien hoe uw, hoe jouw zaken worden geregeld. Op deze wijze
wordt gecontroleerd of de zaken in uw, jouw belang worden geregeld.
Bij Bewindvoering ontvangt u, jij maandelijks een bedrag dat vrij besteed kan
worden. Soms wordt er afgesproken dat er zaken zijn die u, jij zelf kunt regelen
betalen. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, de pedicure, e.d. Als dat zo is wordt
daar in het te ontvangen maandelijkse bedrag rekening mee gehouden.
Curatele Dat gaat een stap verder dan Beschermingsbewind en wil zeggen dat u,
dat jij handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd bent. Met andere
woorden u, jij kan en mag niets doen en/of regelen waar geld voor nodig is of wat
geld te maken heeft. Dat betekent dat als u, als jij iets wilt het altijd met de
ander, de curator, die door de Rechtbank is aangesteld (dat kan ook op uw, jouw
verzoek zijn) moet overleggen. De ander, de curator bepaalt of het kan, nodig is
etc. Een lastige maar soms noodzakelijke situatie.

Ons doel is om waar kan en mogelijk de curatele terug te brengen naar
beschermingsbewind c.q. Bewindvoering.
Goed om te weten is dat curatele ook kan worden ingezet voor alle persoonlijke
zorg en persoonlijke aangelegenheden.
Schuldenbewind

In schulden komen kan iedereen overkomen om verschillende redenen.
In de schulden raken of zijn en niet weten hoe op te lossen dan kan er gekozen
worden voor schulden-bewind. Dat betekent dat de goederen (bijvoorbeeld:
huisraad, fiets, etc.) en middelen (geld) onder bewind worden gesteld. Dit is
meestal een tijdelijke situatie. Het doel is om grotere problemen te voorkomen
en de schulden terug te dringen. Om dan aan het einde over te gaan naar
gewone Bewindvoering of misschien zelfs naar budgetbeheer. Schuldenbewind is
hiermee echt iets heel anders dan schuldsanering -Wsnp.
Vragen kan moeilijk zijn, in de schulden blijven is vele malen ingewikkelder.

Voor actuele prijzen en/of informatie, kijk altijd op de website of neem telefonisch contact op.
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