C U R S U S
OMGA A N ME T GELD
"Graag zou ik willen leren sparen en besparen. Hebben jullie tips?"
"Ik wil beter inzicht krijgen in mijn financiën!"
"Ik ben bang in de schulden te komen. Hoe voorkom ik dat?"
"Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Hoe pas ik mijn uitgavenpatroon aan?"

Dertig procent van de mensen betaalt wel eens een rekening te laat. Als
openstaande rekeningen zich opstapelen en het overzicht zoek is, worden
schulden een probleem. De cursus ‘Leren omgaan met geld’ zorgt ervoor
dat mensen zich financieel beter kunnen redden en voorkomt dat mensen
(verder) in de problemen komen.

Voor wie?
De cursus is voor iedereen toegankelijk. Heeft u moeite met het omgaan
van geld of heeft u al financiële problemen? Geeft u zich dan op voor de
cursus ‘Leren omgaan met geld.’ In de cursus leert u oude gewoontes te
doorbreken en nieuwe vaardigheden om weer grip te krijgen op geld.
Niet alleen voor op de korte, maar juist ook voor op de lange termijn.
Wat gaan we doen?
In 6 bijeenkomsten leert u zelfstandig uw financiële huishouden te voeren en
doet u kennis op over verschillende onderwerpen. Waar kan je recht op
hebben, hoe maak je een financieel maand/jaaroverzicht? Hoe doe ik
aangifte? Hoe maak ik bezwaar? Ook wordt er aandacht besteed aan
digitalisering, internet bankieren en waar moet u dan op letten.
Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.
Waar en wanneer?
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt dit jaar 4 keer gegeven.
De data van de eerste twee cursusblokkken staan hieronder. De cursussen
zijn van 18:00 tot 20.00 uur en worden in de Bibliotheek gegeven.

1e

Cursus blokken
2e

27 januari

11 mei

3 februari

18 mei

10 februari
17 februari

25 mei

24 februari

15 juni
22 juni

2 maart

8 juni

De cursus is gratis en voor iedereen toegankelijk. U
kunt zich aanmelden via www.purmerend.nl/cursusleren-omgaan-met-geld Er is plaats voor max. 12
deelnemers.
Meldt u op tijd aan, want vol=vol.

