
Cash Coach - Maandbudget werkblad  -  Basic model Voor de periode van:

Inkomen Inkomensbron
#1 ……………………..

Inkomensbron
#2 ……………………..

Inkomensbron
#3 ……………………..

Inkomensbron
#4 ……………………..

Gebudgetteerd

Feitelijk

Verschil

Uitgaven per
categorie Begroot Uitgegeven Verschil Notitie  successen/bijzonderheden

Sparen

Woonlasten

Voeding

Vervoer

Kinderen

Verzekeringen

Gezondheid/verzorging

Abonnementen
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Huisdieren

Reizen

Schulden

Vrije tijd/hobby

Eindresultaat
budgetoverzicht

Inkomen Uitgaven Gespaard Opmerking, To do, gedachten

Gebudgetteerd

Feitelijk

Verschil

Voorwaarden mbt gebruik van deze template:
- Stel vooraf vast hoe je deze template wil gebruiken en stel actiepunten voor jezelf op zodat je je hieraan kan houden;
- Stel vooraf vast welk budget je per categorie wil uitgeven en durf het hierbij anders te doen dan je al doet;
- Neem je totale financiële plaatje bij de hand en wees altijd eerlijk en concreet bij het beheren van je budget. Het enige wat je tegen kan houden tot succes, is jezelf.

Tips wanneer je aan de slag gaat met deze template;
- Is dit de eerste keer dat je je budget aankijkt? Bekijk dan de laatste 3 maanden van jouw in-uitgaven patroon om een idee te krijgen hoe het geld binnenkomt en eruit gaat;
- Zet altijd aan het begin van de maand je spaargeld opzij en stel spaardoelen op;
- Houdt minimaal 1x pw je uitgaven bij, dat scheelt veel werk aan het einde van de maand. Gebruik daarvoor het onderstaande template;
- Gebruik de kleuren groen - oranje - rood om aan te geven hoe het budgetteren gegaan is;
- Maak aan het einde van de maand op wat je gevoel en gedachten is wanneer je het eindresultaat inzichtelijk hebt. Deze beide beschrijven gaan je bewust verder helpen als jij dit consequent herhaald.
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Omschrijving gemaakte kosten Bedrag Categorie Over van budget na uitgave Notitie
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