Nieuwsbrief “Vakantie”.
Dit jaar is alles anders.
In maart werden we geconfronteerd met het Coronavirus wat heel Nederland, sterker nog, de hele
wereld op slot heeft gezet.
Langzamerhand worden regels versoepeld en worden grenzen weer geopend.
De Rekening en verantwoording
Aan het begin van het jaar heb ik nog wat huisbezoeken gedaan met de rekening en verantwoording
over het jaar 2019, maar tijdens de Coronaperiode hebben we van de Rechtbank toestemming
gekregen om de rekening en verantwoording zonder handtekening van onze cliënten in te mogen
dienen bij de Rechtbank.
De Rechtbank zal deze rekening en verantwoording namens u gaan beoordelen en toetsen.
Inmiddels heb ik alle rekening en verantwoordingen ‘goedgekeurd’ terug mogen ontvangen van de
Rechtbank.
Huisbezoeken
Ook na mijn vakantie zal ik nog beperkt huisbezoeken inplannen in verband met de maatregelen
omtrent Corona.
Mocht u echter prijs stellen op een huisbezoek dan hoor ik dat graag. Uiteraard kunt u altijd bellen
met vragen of mij mailen.
Telefonie
Sinds februari 2020 ben ik overgegaan op een nieuw telefoniesysteem. Velen hebben gemerkt dat dit
helaas niet altijd vlekkeloos verliep. Ik was niet altijd goed bereikbaar wat ik ten zeerste betreur.
Als het goed is krijg ik vanaf 1 juli opnieuw een ander telefoonsysteem.
Dit systeem zal echter wel tot gevolg hebben dat ik jullie zo nu en dan ‘anoniem’ ga bellen.
Ik wil jullie dan ook vragen anonieme nummers aan te nemen.
Mocht je dit vervelend vinden, laat me dit dan weten via de mail. Dan zal ik hier rekening mee
houden.
NB mocht je mij bellen en terug gebeld willen worden, spreek dan ten allen tijde mijn voicemail in.
Vakantie
Vanaf 20 juli tot en met 10 augustus ben ik in verband met vakantie afwezig.
Ingeval van nood kunnen jullie tijdens mijn afwezigheid contact opnemen met:
Thea Loonstra van Bynt Financieel Beheer – financieelbeheer@byntfb.nl – telefonisch bereikbaar van
dinsdag tot en met donderdag via nummer 0681044687.
Verzoeken voor extra geld zullen door haar niet in behandeling worden genomen! Deze kunnen tot
16 juli via de mail bij mij worden ingediend en zullen dan voor mijn vakantie nog worden
afgehandeld.
Met vriendelijke groet,
Anke Wijbenga-Feenstra |Bewindvoerder

