September 2017

Ieder kwartaal ontvangt u van de gemeente Tytsjerksteradiel een nieuwsbrief
Bereikbaarheid
Bent u inwoner van Tytsjerksteradiel dan kunt u ons bereiken via sd@t-diel.nl (graag uw naam,
woonplaats en geboortedatum vermelden in de mail). En natuurlijk zijn wij telefonisch bereikbaar via
14 0511 (zonder netnummer).
Betaaldata uitkering
Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank.
Hieronder vindt u het overzicht met de data voor de komende maanden:
Uitkering
September:
Oktober:
November:
December:

Uiterlijk bijgeschreven op:
zondag 15 oktober 2017
woensdag 15 november 2017
vrijdag 15 december 2017
zondag 14 januari 2018 (onder voorbehoud)

Statusformulieren
Halverwege september zijn de (groene) statusformulieren verstuurd. Denkt u eraan dat u deze zo snel
mogelijk invult en terugstuurt?
Stichting Leergeld /
Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Uw
gemeente vindt het vooral belangrijk dat ieder kind op zwemles kan en minstens een A-diploma haalt.
Aanvragen met betrekking tot zwemlessen krijgen extra aandacht. Via www.kindpakket.nl kunnen
ouders zelf een aanvraag doen voor het kindpakket. Meer informatie over Stichting Leergeld vindt u
op www.leergeld.nl Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Leergeld Tytsjerksteradiel via
telefoonnummer 0511– 460741.

PING-loket in Tytsjerksteradiel
Heeft u hulp nodig op financieel gebied?
Bij het PING-loket in Burgum kunt u terecht met al uw vragen over inkomsten en uitgaven. Ook kunt
u een budgetadviesgesprek aanvragen. PING geeft ook advies als bijvoorbeeld uw inkomen verandert
of over schulden. Als inwoner van Tytsjerksteradiel kunt u een afspraak maken door te bellen naar 06125 810 75 of vul het contactformulier in op www.ping.nl
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Cursus Geld Telt
Het Dorpenteam van de gemeente Tytsjerksteradiel organiseert de cursus Geld Telt voor mensen, die
meer grip en overzicht willen in hun financiële situatie. In deze cursus leert u hoe u uw financiële
zaken op orde krijgt en overzicht houdt op uw inkomsten en uitgaven.
Waar
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en vindt plaats in Glinstrastate te Burgum (Schoolstraat 83) op
woensdag 11 oktober, 18 oktober en 1 november 2017 en kan van 10.00 tot 12.00 uur of van 19.30
tot 21.30 uur gevolgd worden.
Aanmelden of vragen?
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: tdzuid@dorpenteamtdiel.nl of
telefoonnummer 0511-460767. Ook kunt u zich aanmelden via uw cliëntondersteuner van het
Dorpenteam. Opgeven kan tot 4 oktober 2017.
(n.b. tijdens de cursus hoeft u uw persoonlijke situatie niet te vertellen in de groep)

Zorgverzekering AV Frieso Compleet en Compact
Heeft u een lager inkomen? Samen met De Friesland Zorgverzekeraar maken wij ons sterk voor die
mensen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken via de AV Frieso-zorgverzekering. Of u nu meer of
minder zorg nodig heeft in 2018. De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering en een complete
aanvullende verzekering. Bovendien betalen wij een deel van de premie voor u. U heeft een
uitgebreide zorgverzekering voor een gunstige prijs.
De Friesland biedt 2 varianten: Compleet en Compact.
Compleet:
De AV Frieso Compleet biedt extra veel vergoedingen. Daarom is deze verzekering erg geschikt voor
mensen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn. Niet alle mensen zijn chronisch ziek of gehandicapt.
Als u geen gebruik hoeft te maken van de vergoedingen uit AV Frieso Compleet, dan is de nieuwe AV
Frieso Compact wat voor u.
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Compact:
De AV Frieso Compact is de ziektekostenverzekering voor mensen met een lager inkomen en minder
ziektekosten. Deze vorm kan u voordeel opleveren in vergelijking met een normale aanvullende
verzekering. Bij de AV Frieso Compact zijn de vergoedingen minder uitgebreid als bij Compleet, maar
u bent nog steeds goed verzekerd.
Vergelijkingsvoorbeeld

Fysiotherapie
Brillen en/of lenzen
Tandartskosten
Vergoeding eigen bijdrage WMO
Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Eigen risico in termijnen betalen

Compleet

Compact

Alle medisch noodzakelijke
behandelingen
Max. € 300,- per 3 jaar
Max. € 500,Max. € 230,Ja
Ja

Max. 12 behandelingen
Max. € 100,- per 3 jaar
Max. € 250,Geen
Ja
Ja

Denkt u eraan dat de tarieven voor 2018 nog niet bekend zijn. De tabel is slechts een
vergelijkingsvoorbeeld van een aantal vergoedingen uit 2017. Voor meer informatie kunt u
www.defriesland.nl/avfrieso raadplegen. Binnenkort vindt u daar ook de vergoedingen voor 2018.
Wilt u gebruik maken van de AV Frieso verzekering en bent u al verzekerd bij De Friesland
Zorgverzekeraar? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.t-diel.nl. Dit kan op
elk moment in het hele jaar. Dat geldt ook als u van de AV Frieso Compleet wilt overstappen op de AV
Frieso Compact. Er geldt geen medische selectie bij De Friesland. Iedereen is welkom!
Overstappen
Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u overstappen naar de AV Frieso Compleet of
de AV Frieso Compact? Dan moet u vóór 31 december 2017 uw huidige zorgverzekering opzeggen en
zich basis laten verzekeren bij de Friesland. Vervolgens kunt u tot 1 februari 2018 bij de gemeente de
AV Frieso van uw keuze aanvragen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw consulent of met Team Voorzieningen &
Verstrekkingen via 14 0511 of per mail gemeente@t-diel.nl.
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