
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

Beste mensen, 

 

We zijn het eerste kwartaal 2023 alweer bijna voorbij.  

Graag willen we wat onder de aandacht brengen. 

 

Noodfonds Energie: 

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er een Noodfonds Energie is. Dit is voor mensen die hun 

energie rekeningen (bijna) niet meer kunnen betalen. Dit fonds is opgericht door de grote energie 

maatschappijen en de overheid bied daar ook een stukje financiële steun in.  

Wij kunnen als bewindvoerder het noodfonds niet voor u aanvragen. Deze aanvraag moet met een 

digid gedaan worden. En wij mogen als bewindvoerder  niet met een digid werken. Hoe spijtig ook.  

Heeft u een digid en denkt u in aanmerking te komen voor het noodfonds vraag dan de hulp van uw 

hulpverlener of een familielid.  

https://www.noodfondsenergie.nl 

 

Gratis OV voor 66 plussers voor inwoners provincie Utrecht: 

Er is een proef gaande om 66 plussers met een laag inkomen gratis te laten reizen met het OV.  

Je reist gratis doordeweeks na 09.00 uur en in het weekend de hele dag. Dit met alle bussen, trams, 

buurtbussen enz. in de provincie Utrecht.  

Hoe komt u aan deze OV Chipkaart voor het gratis OV Abonnement: 

1. Vraag de pas aan via www.ov-chipkaart.nl 

2. Ga naar de servicewinkel van U-OV in Utrecht of van Syntus Utrecht in Amersfoort. 

Vraag uw hulpverlener of een familielid u hiermee te helpen  

https://www.gratisreizenouderen.nl/ 

 

Goede Vrijdag en Pasen: 

Vrijdag 7 april is het Goede vrijdag. Dan zijn we gesloten 

Maandag 10 april is het 2e Paasdag en zijn we gesloten. Het leefgeld wordt op dinsdagochtend 11 

april geboekt.  

 

Training: 

Op dinsdag 18 april hebben wij de hele dag training, dus ook per mail zult u geen antwoord 

ontvangen die dag. 

 

 

https://www.noodfondsenergie.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
https://www.gratisreizenouderen.nl/


 

 

 

 

 

 

Koningsdag 27 april: 

 gehele dag gesloten 

 

Mail in de spam: 

We merken dat er nog af en toe mensen proberen via de normale weg te mailen. Deze mail beland in 

de spam box en kan niet meer geopend of gelezen worden. Dit gezien de beveiliging van ons 

systeem. Het verzoek is dan ook dringend alleen te mailen via de website.  

https://www.bbib.info/formulieren-1/bericht-voor-bewindvoerder-formulier/ 

 

Post: 

Mocht u onverhoopt toch post op uw eigen adres binnen krijgen, stuur deze dan direct naar ons 

door. Dit kan uiteraard per post, maar u kunt er ook een duidelijke foto van maken en naar ons 

mailen via de website.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team BBIB 

 

 

https://www.bbib.info/formulieren-1/bericht-voor-bewindvoerder-formulier/

