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Geachte heer / mevrouw,
2022 loopt richting het einde. Ook dit jaar hebben we wat wisselingen gehad in de personele
bezetting. Er zijn collega’s vertrokken en nieuwe collega’s zijn er voor teruggekomen, waar we heel
blij mee zijn.
De afgelopen maanden zijn erg druk geweest met allerlei extra werkzaamheden door de energie
problemen. Dit heeft gemaakt dat we tot nader bericht de dinsdagen geen spreekuur hebben.
Het verzoek is om niet meerdere mails te blijven sturen als er niet snel een antwoord komt. We
proberen 2 werkdagen te hanteren, maar helaas lukt dat niet altijd op dit moment. Meerdere mails
veroorzaken alleen maar meer vertraging.

De feestdagen en extra geld aanvragen indien het saldo dit toe laat
-

Sinterklaas valt dit jaar op een maandag. Extra geld aanvragen is het beste deze week aan te
vragen. Uiterlijk donderdag 1 december is de laatste dag dat het zeker weten voor Sinterklaas
binnen is.

-

Kerst valt dit jaar op zondag 25 december en maandag 26 december. De laatste dag dat we
gegarandeerd geld kunnen overboeken is woensdag 21 december. Het leefgeld komt dinsdag
27 december, dus hou daar rekening mee.

-

Oud en Nieuw valt op zaterdag en zondag. De laatste dag dat we gegarandeerd geld kunnen
overboeken is woensdag 28 december. Maandag 2 januari komt het leefgeld gewoon
normaal.

-

Kinderbijslag komt dinsdag 3 januari in de loop van de dag.

Zorgverzekeringen
Een verzoek aan een ieder om te kijken of de zorgverzekering nog passend is bij uw gezondheid. En of
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. Graag
voor 1 december doorgeven.

Utrecht kleding pas
Leergeld Utrecht stelt in samenwerking met de gemeente Utrecht een kleding pas beschikbaar voor
Utrechtse Kinderen van 4 Tm 17 jaar. Op deze pas staat een tegoed van € 150,00. Deze pas is
beschikbaar voor kinderen met en zonder u-pas.
https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-kledingpas/
Via deze link kunt u de aanvraag doen. Dit geld alleen voor inwoners voor de stad Utrecht
Bankafschriften per post
Voor cliënten die de bankgegevens niet digitaal kunnen inzien en deze maandelijks per post
ontvangen gaat er iets wijzigen. De kosten voor het versturen per post lopen behoorlijk op. Vanaf 1
januari krijgt u deze nog maar 1x per kwartaal.
We kunnen de bankafschriften wel maandelijks per mail versturen.
Daarnaast kunt u gebruik maken van het cliënten portal. U kunt dan een wachtwoord en inlogcode
krijgen zodat u dagelijks kunt zien wat er gebeurt. Deze aanvraag kunt u doen via de website.

Met vriendelijke groet,
Team BBIB

