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Plan No-Spend-challenge 
 

Met een plan in de hand is het veel makkelijker om de finish te halen. Schrijf daarom hier op 

waarom, hoe en wat je gaat doen om je geld in je zak te houden.  

Waarom doe ik mee? 
Je kunt bijvoorbeeld mee doen met deze challenge, omdat je wat extra geld wilt sparen. Bijvoorbeeld 

voor een vakantie. Of omdat je wilt aflossen op je hypotheek.  

Of misschien wil je je vooral bewust worden van je uitgaven. Of van de redenen waarom je dingen 

wilt kopen. Alles is goed, zolang het jou maar motiveert om hieraan mee te doen. 

 

Ik doe mee met de no-spend-challenge, omdat: 

 

 

 

Wat zijn mijn regels? 
Op de blogs heb ik een aantal algemene regels opgesteld. Daarmee heb je een algemeen kader.  

Deze kun je aanvullen voor jezelf, zodat het ook echt bij jou past. En bij jouw situatie.  

Bijvoorbeeld met: ik mag geen kleding kopen, behalve nieuwe hardloopschoenen. Of: ik mag geen 

extra spullen kopen, maar wel geld uitgeven aan een dagje uit. 

Algemene regels 
• No-spend is niet letterlijk no-spend.  

• Je mag alleen kopen wat je nu al kunt voorspellen. 

• Uitzondering: noodzakelijke onverwachte vervangingen 

• Maak een plan 

• Regel een buddy 

 

Mijn regels zijn: 
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Voorspelde uitgaven 
Je kunt nu al voorspellen welke uitgaven je waarschijnlijk moet of wil doen. Bijvoorbeeld 

boodschappen. En mogelijk ook een cadeautje voor een verjaardag. Of elke week een ijsje. En 

misschien heb je nog wat zomerkleren nodig. Of heb je gepland om een dagje uit te gaan. 

Schrijf daarom hier op welke gebeurtenissen en uitgaven je verwacht de komende maand. En zet 

daar vervolgens bij hoeveel geld je daar maximaal aan uit wilt geven. De eerste is vast een stukje 

voor je ingevuld. 

Mijn voorspelde uitgaven zijn: 

 

Datum Gebeurtenis of kostenpost 
 

Maximaal budget 

1 – 31 juli Boodschappen € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

   

   

 

Noodzakelijke onverwachte vervangingen 
Onverwachte vervangingen kun je niet plannen natuurlijk. Maar… je kunt wel vast opschrijven wat 

daar wel én niet bij hoort. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat een kapotte wasmachine altijd 

vervangen moet worden, maar een kapotte broek niet.  

Wat precies in welke categorie hoort, is helemaal afhankelijk van jouw eigen wensen en regels. 

Twijfel je? Stel je vraag gerust op de Facebookgroep of op de blog. 

Wel toegestaan om te vervangen: 
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Niet toegestaan om te vervangen: 

 

 

 

 

 

Menu en boodschappenlijst 
De makkelijkste manier om je aan je boodschappenbudget te houden, is door het maken van een 

week (of zelfs maand-)menu en een boodschappenlijst. Een handige variant hiervan vind je (tijdelijk) 

op mijn blog: http://www.meergeldminderstress.nl/weekmenu-inspiratielijst/ 

  

Mijn valkuilen 
Een maand lang geen geld uitgeven is een behoorlijke uitdaging. Het helpt als je vast na hebt gedacht 

hoe je met moeilijke situaties omgaat. Voor de een zal dat een borrel met collega’s zijn. Voor de 

ander de folders die wekelijks bezorgd worden. En voor weer een ander nieuwe schoenen of een 

nieuwe gadget…  

Wat jouw valkuil ook is, als je vast een oplossing hebt bedacht, is het een stuk makkelijker. Schrijf 

daarom hier jouw valkuil(en) en oplossing(en) op. 

 

Mijn valkuil Mijn oplossing 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.meergeldminderstress.nl/weekmenu-inspiratielijst/
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Contact met mijn buddy 
Wat je precies met je buddy bespreekt, en hoe vaak, dat regel je onderling. Je kunt hier je afspraken 

opschrijven. 

 

Mijn buddy heet: 

 

 

Contactgegevens van mijn buddy: 

 

 

Afspraken met mijn buddy: 

 

 

 

Veel succes! 


