Tips voor het maken van de begroting
1. Er worden een aantal onderwerpen genoemd die je kunt begroten. Als iets niet van
toepassing is, dan vul je dus niets in.
2. Om een raming te maken van bepaalde kosten, kan het helpen om naar het afgelopen jaar te
kijken. Dat geldt natuurlijk alleen voor kosten die ongeveer hetzelfde zullen zijn. Bijvoorbeeld
als iemand maandelijks 50 euro zakgeld krijgt en dat kan volgend jaar zo blijven, dan vul je
ook dit jaar natuurlijk weer 600 euro zakgeld in. Met kleding kan dat anders zijn. Als iemand
het afgelopen jaar een compleet nieuwe garderobe heeft aangeschaft, dan zal er voor het
komende jaar waarschijnlijk wat minder begroot kunnen worden. En andersom zal er wat
meer begroot moeten worden.
3. Probeer in te schatten wat er het komende jaar staat te gebeuren. Als een cliënt
(waarschijnlijk) gaat verhuizen, begroot dan een bedrag voor inrichtings- en verhuiskosten.
Mogelijk worden de uitgaven dan hoger dan de inkomsten. Laat dan even weten dat de cliënt
gaat verhuizen. Dit is namelijk een reden om het spaartegoed aan te spreken. (Hiervoor is
vanaf een bedrag van 1.500 euro toestemming van de Kantonrechter nodig.)
4. Kijk ook naar de duurdere eigendommen van de cliënt en of die misschien aan vervanging toe
zijn; denk aan een fiets, televisie, geluidsinstallatie. Of de kamer die een nieuw behangetje
nodig heeft.
5. Het zal nu nog niet bekend zijn of de cliënt met vakantie gaat. Laat staan hoe duur die
vakantie wordt. Ga er in dat geval maar vanuit dat de cliënt wel met vakantie gaat en
begroot het niet te zuinig. (Dat scheelt straks weer een telefoontje of mailtje naar de
bewindvoerder.)
6. Hoe er rekening mee dat er zich altijd onverwachte situaties kunnen voordoen. Dus zorg voor
enige reserve. Begroot dit bij de post diversen.
7. Het maken van de begroting is tevens een goede gelegenheid om te kijken of de cliënt een
begrafenisverzekering heeft. Als dat niet zo is, of als je het niet weet, noteer dat even. Als de
cliënt niet verzekerd is en geen toereikend spaartegoed heeft, dan is het verstandig om
alsnog een verzekering af te sluiten. Dat zullen wij dan regelen.
8. De meeste cliënten hebben een spaarrekening met een behoorlijke reserve. Het is dan niet
nodig om een storting naar de spaarrekening te begroten. Alleen voor cliënten die geen of
nauwelijks reserve hebben, is dit zinvol.
9. In principe mogen de uitgaven de inkomsten niet overstijgen. Alleen in bijzondere
omstandigheden mag dat (zie punt 4 en 5) en dan alleen als de cliënt over een spaartegoed
beschikt.
10. We zijn ons er van bewust dat je betaald wordt om cliënten te verzorgen en/of te begeleiden
en niet om administratief werk te doen. Vul dit formulier daarom wel serieus in, maar zonder
het tot op de cent nauwkeurig uit te rekenen.
11. Probeer de begroting wel kloppend te maken, dat wil zeggen dat het bedrag aan inkomsten
gelijk is aan het bedrag van de uitgaven.
Veel succes!

