
GOED 
MET GELD

CURSUS GRIP OP JE KNIP

Heb je last van de hoge energie 
kosten en van de fors hogere 
prijzen in de winkel? 
Verandert je financiële situatie 
door scheiding, ander werk of 
wanneer je minder gaat werken? 
Wil je graag bezuinigen op 
jouw uitgaven of wil je jouw 
uitgavepatroon eens onder de 
loep nemen?

GRIP OP JE KNIPGRIP OP JE KNIP start op
13 juni 2022.

AANMELDENAANMELDEN
goedmetgeld@vipvoorelkaar.nl 
en telefonisch: 0657345182

Twee gratis cursussen

Steeds meer mensen worstelen 
om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Kun je wel wat advies 
en tips gebruiken? Dan kan de 
gratis cursus van VIPvoorElkaar 
uitkomst bieden! 

NA DEZE CURSUSNA DEZE CURSUS
• Heb je inzicht in je inkomsten 

en uitgaven.
• Weet je welke 

tegemoetkomingen en 
regelingen er zijn

• Zijn je belastingzaken op orde
• Weet je je administratie goed 

te ordenen
• Weet je hoe je kunt bezuinigen 

(op een leuke manier)

Het is een praktische cursus, 
van 5 avonden, in een prettige 
omgeving voor iedereen. 
Deelname kost niets. 

Draai om voor de andere cursus
Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Goede Ideëen Fonds van de 
Gemeente Gilze en Rijen en het Oranje Fonds



GOED 
MET GELD

BUDGETSAFARI

Wil je met een beperkt budget 
meer doen, maar weet je niet 
hoe? Vraag je je af hoe je geld 
kunt overhouden, maar wel 
gezond kunt eten? En wat is 
leuk om te doen met geen of een 
klein budget?
Ga mee op budgetsafari en krijg 
antwoord op deze en andere 
vragen!

De BUDGETSAFARI BUDGETSAFARI start op
8 juni 2022.

AANMELDENAANMELDEN
goedmetgeld@vipvoorelkaar.nl 
en telefonisch: 0657345182

Twee gratis cursussen

Ga je met ons mee op safari?

Een safari door budgetland met 
als onderwerpen:
• Gezond koken met weinig 

budget
• Leuke gratis uitjes
• Hobby’s voor een kleine beurs
• Wat zijn de regelingen binnen 

de gemeente en waar heb ik 
recht op?

Samen 4 ochtenden op safari! 
Deelname kost niets en iedereen 
is welkom. 

Draai om voor de andere cursus
Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Goede Ideëen Fonds van de 
Gemeente Gilze en Rijen en het Oranje Fonds


