
 

 

 

 

Beste mensen, 

2021 loopt richting het einde. We kunnen terugkijken op wederom een bijzonder en dynamisch jaar. 

We hebben van 4 collega’s afscheid genomen, maar hebben daar gelukkig 3 leuke enthousiaste 

nieuwe collega’s voor terug gekregen. 

Door de wisselingen van de wacht (inwerken geeft altijd extra tijdbeslag),  in combinatie met de 

corona maatregelen, hebben we wat te veel achterstanden opgelopen, naar onze zin.  

Daarnaast is de rechtbank de rekening en verantwoordingen intensiever gaan controleren, waarbij 

de rechtbank ook nog eens een vol jaar achter loopt met de controles. Er komen altijd wel enkele 

vragen uit bij het controleren van de rekening en verantwoordingen, maar met nieuwe mensen, die 

de betreffende stukken niet hebben gemaakt, geeft dat extra veel zoekwerk, waarna de rekening en 

verantwoording overigens altijd wel wordt goedgekeurd door de rechtbank.  

Om deze achterstanden in te lopen hebben we al vele extra uren gemaakt, maar dit blijkt niet 

voldoende. Daarom volgen er wat extra maatregelen. 

• Dat brengt ons op het volgende tijdens deze periode: 

- Van 27 oktober t/m 29 december zullen we de woensdagen geen spreekuur hebben. 

- We zijn uiteraard ten alle tijden wel bereikbaar per mail; probeer zo veel als mogelijk om 

1 mail te sturen met alle vragen i.p.v. meerdere mails. Dit levert alleen maar vertraging 

op.  

 

• Mailen  

We constateren dat er weer meer mensen via de reguliere weg mailen. Om problemen te 

voorkomen alleen mailen via het contactformulier op de website. Mails die via de normale 

weg verstuurd worden komen niet altijd aan omdat ze worden tegengehouden door de 

virussoftware. Niet al onze klanten zijn afdoende beveiligd tegen virussen. 

 

• De feestdagen 

- Sinterklaas valt dit jaar op een zondag. Door de drukte bij de internetwinkels heeft de 

postbezorging veel vertraging. Begin daarom op tijd, begin november, met het kopen van 

de kadootjes. 

- Kerst valt dit jaar in een weekend. De laatste dag dat we gegarandeerd geld kunnen 

overboeken is woensdag 22 december. Vrijdag 24 december zijn we niet op kantoor. 

- Oud en Nieuw valt op vrijdag/zaterdag. De laatste dag dat we gegarandeerd geld kunnen 

overboeken is woensdag 29 december. Op 31 december zijn we niet op kantoor 

 

• Zorgverzekeringen 

Een verzoek aan een ieder om te kijken of de zorgverzekering nog passend is. De aanvullende 

verzekering voldoende of juist te veel is. Mocht u willen overstappen of iets willen aanpassen 

leg dit bij de bewindvoerder neer. Die kan dan kijken of het past binnen het budget.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team BBIB 


