Kosten

De cursussen zijn gratis, evenals het
cursusmateriaal dat wordt uitgereikt.
Reiskostenvergoeding in de vorm van
strippenkaarten is mogelijk als u
buiten Dordrecht woont.

Schuldbemiddeling van de Sociale
Dienst Drechtsteden, telefoon:
(078) 639 8000. U kunt ook
langskomen bij één van de
serviceloketten. De adressen staan
op de achterzijde van deze folder.

Aanmelden

Meer informatie

U kunt zich aanmelden via uw
contactpersoon van de Sociale
Dienst Drechtsteden. Als u die niet
hebt, kunt u zich aanmelden bij de
Afdeling Budgetadvies en

www.nibud.nl
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.rechtopgeld.nl
www.socialedienstdrechtsteden.nl
www.davinci.nl

Wilt u zich opgeven voor de cursus ‘Administratie op orde’ of de cursus
‘Rondkomen met inkomen’? Dan kunt u deze kaart gebruiken.
Knip de kaart uit de folder en stuur hem op. Een postzegel is niet nodig.
Na aanmelding voor cursus A of B krijgt u van ons bericht.

Waar kunt u ons vinden?

Serviceloketten

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298, Dordrecht
Open: iedere werkdag
van 9.00 – 16.30 uur

Alblasserdam
Gemeentehuis Alblasserdam
Open: iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur

Inloopspreekuur
Iedere werkdag van 9.00 – 11. 00 uur
Afdeling Budgetadvies
en Schuldbemiddeling
Postbusnummer 619
3300 AP Dordrecht
Telefoonnummer
(078) 639 8000
Faxnummer
(078) 639 8502

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht
Open: iedere werkdag van 9.00 - 12.30 uur
Papendrecht
Gemeentehuis Papendrecht
Open: iedere werkdag van 8.30 - 14.30 uur
Sliedrecht
Gemeentehuis Sliedrecht
Open: iedere werkdag van 9.00 - 15.00 uur
Zwijndrecht
Gemeentehuis Zwijndrecht
Open: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 8.30 -13.00 uur
woensdag van 13.00 - 17.00 uur
Uitgave september 2009

Naam....................................................................................................................................
Adres.....................................................................................................................................
Telefoonnummer..............................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................
Burgerservicenummer.....................................................................................................

Ik meld me aan voor: (kruis uw voorkeur aan)
A Cursus ‘Administratie op orde’
maandagmiddag
maandagavond




B Cursus ‘Rondkomen met inkomen’
donderdagmiddag
donderdagavond




Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Een fluitje van een cent
Leren omgaan met geld

Een fluitje van een cent
Leren omgaan met geld

Financiële problemen zijn vaak te voorkomen als u uw geldzaken
goed op een rijtje hebt. Het is daarom aan te raden om uw papieren te
sorteren en overzichtelijk in een map te bewaren. Als u dat moeilijk
vindt en hierbij hulp nodig hebt kunt u de cursus ‘Administratie op
orde’ volgen. Hebt u uw administratie al op orde dan kunt u zich
opgeven voor de cursus ‘Rondkomen met inkomen’.
Hoe vaak
De cursus ‘Administratie op orde’ duurt
minstens één dagdeel. Zo nodig kunt u
meer dan één keer terecht.
Waar
Da Vinci College, locatie Steegoversloot
38 in Dordrecht.
Goed met geld omgaan betekent ook
dat u iedere maand rondkomt met
uw inkomen. Dat kan erg moeilijk
zijn als u niet veel geld te besteden
hebt. Of als u plotseling een lager
inkomen hebt dan u gewend was.
Het risico op het ontstaan van
schulden is dan groot. Met de cursus
‘Rondkomen met inkomen’ leert u
hoe u uw inkomsten en uitgaven in
balans kunt krijgen.

Wie kan meedoen?

Alle inwoners van de gemeenten
Alblasserdam, Dordrecht, HendrikIdo-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht kunnen meedoen,
maar er zijn enkele voorwaarden:
• U moet kunnen en willen
meedoen in groepsverband;
• U moet de Nederlandse taal
kunnen spreken, verstaan, 		
lezen en schrijven.

Wat u leert in de cursus:
‘Administratie op orde’

Wij gaan u helpen uw administratie te
ordenen en alles goed op te bergen. U
neemt al uw papieren zoals enveloppen en rekeningen mee. U krijgt van
ons een opbergmap en een perforator
en u kunt aan de slag. Aan het eind van
de cursus weet u precies wat uw
financiële situatie is. Het kan zijn dat u
hiermee genoeg geholpen bent en dat
u alleen weer verder kunt. Als dat niet
zo is kan uw docent u adviseren wat u
verder kunt doen.

Daarna maken we een maandbudgetplan. We besteden ook
aandacht aan praktische zaken:

Hoe vaak
De cursus bestaat uit zes dagdelen
en duurt elke keer 3 uur.

• tips om uw administratie
geordend te houden;
• extra geld voor mensen met een
minimuminkomen;
• lenen en sparen;
• slim boodschappen doen.

Waar
Het Da Vinci College, locatie
Achterom 89-91 te Dordrecht.
Wanneer
Op donderdag, van 13.00 tot 16.00
uur óf van 19.00 tot 22.00 uur.

Wanneer
Op maandag, van 13.00 tot 16.00
uur óf van 19.00 tot 22.00 uur.

Postzegel
is niet

Wat u leert in de cursus:
‘Rondkomen met inkomen’

Rondkomen met uw geld is niet altijd
gemakkelijk. We gaan kijken hoe u met
uw inkomsten een sluitend ‘huishoudboekje’ kunt maken. Daarvoor zetten we
uw inkomsten en uitgaven op een rij. We
kijken hoe u uw inkomen kunt verhogen
en hoe u uw uitgaven kunt beperken.

nodig

Sociale Dienst Drechtsteden

Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling
Antwoordnummer 110
3300 VB Dordrecht

