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Heeft u moeite met uw administratie?
Vraag of iemand uit uw familie of een van uw kennissen u helpt.
Om uw administratie overzichtelijk te houden, opent u alle post meteen. Leg brieven,
rekeningen en afschriften bij elkaar. Leg ze ook op datum. Laat vaste lasten als huur, gas en
licht, tv en telefoon automatisch van uw bankrekening afschrijven. Pin een vast bedrag per
week en niet meer. Zo krijgt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt u
bijhouden in een map met tabbladen of in een online huishoudboek.
Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie.
En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u
kunt gebruiken. Zo heeft u al uw geldzaken op één plek bij de hand.
U kunt ook gratis hulp vragen aan de vrijwilligers en Budgetcoaches van het Infospreekuur. Of
neem contact op met het Sociaal Loket Houten. Zij helpen u met het ordenen van uw
thuisadministratie. Of neem contact op met Stichting Met Raad en Daad (speciaal voor
ouderen), Budgetcoach Houten of AvW Budgetcoaching.
Infospreekuur Houten
Iedere woensdag van 19:00 - 20:30 uur
Iedere vrijdag van 10:00 - 11:30 uur
Onderdoor 25
3995 DW Houten
030 638 25 26
infospreekuur@hetnet.nl
www.infospreekuurhouten.nl
Sociaal Loket Houten
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Onderdoor 25

3990 DA Houten
030 639 26 11
info@sociaallokethouten.nl
www.houten.nl/sociaalloket
Stichting Met Raad en Daad
Biedt verschillende soorten hulp:
hulp bij administratie
budgethulp
ondersteuning bij het dagelijks leven
bewindvoering
mentorschap
uitvoering van het levenstestament
hulp bij nalatenschap
Coltbaan 19
3439 NG Nieuwegein
085 40 10 673
info@stichtingmetraadendaad.nl
www.stichtingmetraadendaad.nl
AvW Budgetcoaching
Angela Poelen
06 20 49 61 50
info@avwbudgetcoaching.nl
www.avwbudgetcoaching.nl
Budgetcoach Houten
René van Remmen
Bezoekadres
Abrikozengaarde 7
3992 KT Houten
Postadres
Abrikozengaarde 7
3992 KT Houten
030 302 10 99 / 06 139 224 31
www.budgetcoachhouten.nl

Nibud - administratie bijhouden
www.nibud.nl/een-administratie-bijhouden
Wijzer in geldzaken - huishoudboekjes
www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?
Ga naar het Infospreekuur.
Infospreekuur Houten
Iedere woensdag van 19:00 - 20:30 uur
Iedere vrijdag van 10:00 - 11:30 uur
Onderdoor 25
3995 DW Houten
030 638 25 26
infospreekuur@hetnet.nl
www.infospreekuurhouten.nl
Wilt u een cursus volgen om te leren hoe u uw administratie op orde maakt?
Bij de LOI kunt u een cursus Thuisadministratie volgen.
LOI
www.loi.nl
Krijgt u uw administratie niet meer op orde?
Vraag of iemand uit uw omgeving u helpt. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de
vrijwilligers van Infospreekuur Houten. Zij kunnen u helpen met uw Thuisadministratie. U kunt
het probleem ook bespreken met de consulent welzijn van 'van Houten&co'.
Of neem contact op met Schuldhulpmaatjes Houten, Budgetcoach Houten of AvW
Budgetcoaching.
'van Houten&co' - consulent welzijn
Onderdoor 160
3995 DX Houten
030 700 15 00
info@vanhoutenenco.nl
www.vanhoutenenco.nl
AvW Budgetcoaching
Angela Poelen
06 20 49 61 50

info@avwbudgetcoaching.nl
www.avwbudgetcoaching.nl
Budgetcoach Houten
René van Remmen
Bezoekadres
Abrikozengaarde 7
3992 KT Houten
Postadres
Abrikozengaarde 7
3992 KT Houten
030 302 10 99 / 06 139 224 31
www.budgetcoachhouten.nl
Infospreekuur Houten
Iedere woensdag van 19:00 - 20:30 uur
Iedere vrijdag van 10:00 - 11:30 uur
Onderdoor 25
3995 DW Houten
030 638 25 26
infospreekuur@hetnet.nl
www.infospreekuurhouten.nl
Schuldhulpmaatjes Houten
Vragen over geldzaken of schulden? Of over hoe u uw geld zo goed mogelijk kunt besteden?
Een betrouwbare en deskundige vrijwilliger kan met u meekijken en u op weg helpen. Juist als
u geen familie of kennissen hebt waar u terecht kunt.
Fresiatuin 29
3994 PJ Houten
06 12594374
schuldhulpmaatjeshouten@gmail.com
www.schuldhulpmaatje.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Houten in samenwerking met vele
organisaties en instellingen.
Over Hulpwijzer Houten

