Financiële dromen planner

Voor de periode van:

Basic model

De visie op mijn droom - 12 maanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waar sta ik over 12 maanden? ………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………….…..……………
Wat bezit ik aan vermogen? ………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…………………………………………………….…..……………
.Wat is mijn inkomen? ………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………..………………...…..……………
Waar komt mijn inkomen uit? ………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………..…..……………
Hoeveel spaar ik? ………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………..…………………………….…..…………
.Hoeveel heb ik bespaart? ………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………...…..…………

7. Vul in:
Over 12 maanden, op …………………………….. <noteer datum> heb ik ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………
……………………………….<beschrijf je hoogste doel> gerealiseerd. Dit doe ik door ………………………………………………………………….……………………………………………………………….…..…………………………………
……………….………………………………………………………………….<vul in wat en hoe je dit doet>. Degene die hierbij een bijdrage levert is/zijn …………………………………………………………
…….………………………………………………………………….……….……….……….<naam persoon/personen)>. Dit helpt mij om door te zetten ……………………………………………………………….………………………
……………………………………….………………………………………………………………… .<quote, lied, middel,reminder, gewoonte>.
8. Wanneer ik mijn droom succesvol verzilverd heb, dan ………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………
<Beschrijf waar je dan bent, wat je doet, wat je zegt en beschrijf je viermoment>
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My Saving Goal Tracker
Ik spaar voor:

Datum

Spaardoel

Startdatum

Deadline

Gespaard

Totaal

Startpunt spaarsaldo
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+
+
+
+
+
+
+
+
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Visuele spaardoelen grafiek
Maandinleg
_________ You do it ! ________
____________________________

€
________ Je bent er bijna! ____
______________________________
___

______________________________
_________ Halverwege _______
__

____________________________

_____________________________
________ Yes, zet door! ______
_____________________________
Mijn droom

_______ Great start ______
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Voorwaarden mbt gebruik van deze template:
- Stel vooraf vast hoe je deze template wil gebruiken je dromen vast. Kom tot de kern van je intuïtie om jouw grootste verlangen te kunnen aankijken.
- Bereken welk spaarsaldo het startpunt is, wat je maandelijks spaart, op welke wijze je spaart en welk spaarinleg je kan en wil maken om je droom te verwezenlijken.
- Bepaal vooraf je deadline en bedenk wat het je mag ’kosten’ aan plezier, ontspanning en tijd om dit doel te realiseren.
Tips wanneer je aan de slag gaat met deze template;
- Daag jezelf uit om het spaardoel binnen 12 maanden te bereiken. Het zorgt niet alleen voor dat je meer ruimte creëert in de aanloop naar je droom toe, maar realiseer je ook dat je tot veel
meer in staat bent dan jezelf denkt!
- Zet altijd aan het begin van de maand je spaargeld opzij en maak speciaal voor deze droom een apart (digitaal) spaarpotje.
- Wijk niet af van jouw plan, stel hem alleen bij als je echt niet anders kan!
- Maak een herinnering aan jouw droom en planning. Hang bijvoorbeeld de visuele spaardoelen grafiek op je koelkast zodat je dagelijks gemotiveerd wordt je droom te verwezenlijken.

“
Zet elke dag gedurfde stappen op weg naar je droom,
weiger stil te staan en niets zal je kunnen tegenhouden

”
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