
Nieuwsbrief september 2019       

         

Beste klant of bijna klant, 

De zomervakantie is helaas weer ten einde voor alle mensen met (kleine) kinderen. Tijd om 

ons weer te richten op het nieuwe seizoen. Uiteraard gaan de nieuwsbrieven gewoon door om 

u zo doen mogelijk te informeren over bijvoorbeeld vakanties van uw zaakwaarnemers en 

andere belangrijke zaken. Ik verbaas me wel dat ondanks onze goede communicatie velen 

geen idee hebben wanneer hun zaakwaarnemer op vakantie is. Veel e-mails zijn automatisch 

verwijderd in deze periode. Ik houd me maar vast aan de gedachten dat de meesten gelukkig 

wel op de hoogte zijn geweest. 

Terug naar het heden: In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de bankkosten van de ING, 

kinderbijslag, de sinterklaasbank en een tip voor de beltijden. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers zomerperiode  

(Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Mw. Buijk: Geen bijzonderheden 

Mw. Van Pruissen: Geen bijzonderheden 

Mw. Wouters: 14 tm 18 oktober 

Dhr. Boterman: 14 tm 18 oktober 

Bij afwezigheid van uw zaakbehandelaar is het niet mogelijk ons via email naar uw 

zaakwaarnemer te bereiken. E-mails worden namelijk niet gelezen en automatisch verwijderd. 

U kunt dan ook geen aanvragen incidentele uitgaven indienen in deze periode. In geval van 

spoed (dus geen verjaardagen etc) kunt u ons tijdens de beltijden gewoon bellen. Een collega 

kijkt dan wat hij/zij voor u kan betekenen. 

Sinterklaasbank  (Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Zoals u wellicht weet proberen we extra diensten te verlenen aan gezinnen met (kleine) 

kindjes. Een van die dingen is de Sinterklaasbank. Hier zorgen we ervoor dat kinderen een 

gratis cadeautje krijgen voor Sinterklaas. Dit geldt alleen voor kinderen van 2 tot 9 jaar en is 

alleen voor kinderen van ouders die een WWB uitkering of loon ter hoogte van een WWB 

uitkering hebben. Valt u hieronder en wilt u uw kinderen ook opgeven dan kan dit tot 1 

oktober bij Mw Van Son via email: vera@fimar.nl 

Zaakwaarnemers (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Hieronder vindt u de werkdagen van alle zaakwaarnemers: 

Team 1 (C. Buijk)      ma,di,wo,do,vr  

Team 2 (J van Pruissen)     ma,di,wo,vr 

Team bewindvoerder (M. Wouters)  ma,di,do,vr 

J.Boterman       ma,di,wo,do 

 



Kinderbijslag oktober 2019 (bewindvoering, budgetbeheer) 

Op 1 oktober 2019 wordt het derde kwartaal door de SVB overgemaakt. Vanaf heden kunt u 

hiervoor een aanvraag indienen via het ‘formulier incidentele uitgaven’ op onze website. Alle 

aanvragen worden uiterlijk op 2 oktober behandeld en -indien er geen openstaande vaste 

lasten zijn- overgemaakt op uw leefgeldrekening. 

Indien u de aanvraag later dan 1 oktober indient dan geldt dat we de aanvraag binnen drie 

werkdagen beoordelen. In dat geval ontvangt u de kinderbijslag mogelijk later dan 2 oktober. 

Tip Beltijden (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

 

Zoals u weet kunt u ons – als klant- elke werkdag tussen 10-12 uur telefonisch bereiken. De 

ervaring leert dat de meesten tussen 10 uur en 10.30 uur bellen. Om wachttijden voor u zelf te 

reduceren kunt u beter later bellen. De rustigste momenten zijn na 11.15 uur. U wordt dan in 

de regel sneller geholpen. Let op dat u ons op het juiste nummer belt: 0165-820114. Als u ons 

op het algemene nummer belt wordt u niet geholpen. U houdt dan namelijk de lijn voor 

organisaties op. 

 

Inloggen bij schuldenwijzer (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 
 

Vanaf 20 juni 2019 is het mogelijk om met je Digi-D in te loggen in Schuldenwijzer. Door in 

te loggen zie je alle lopende beslagen op loon, uitkering en toeslagen. Je kunt zien welke 

deurwaarder betrokken is, wat het actueel saldo is en hoe hoog de beslagvrije voet is die 

wordt toegepast. Zeer handig voor u! https://mijn.schuldenwijzer.nl/ 
 

Rekeningen (bewindvoering) 

 

Zoals u weet werken we bij bewindvoering met ING rekeningen. U heeft een beheerrekening, 

vanwaar alle betalingen plaatsvinden en uiteraard een leefgeld rekening. Beide rekeningen 

zijn door ons in beheer. Mocht u nog andere rekeningen hebben, of rekeningen van uw 

kinderen jonger dan 18 jaar dan dient u dit aan te geven. We zijn bij wet verplicht deze op te 

zeggen. 

 

Er gaat wel e.e.a. veranderen bij de ING afdeling bewindvoering. Alle rekeningen worden 

ondergebracht onder de zakelijke rekening van Fimar. Ik ga ervan uit dat deze wijzigingen 

geen invloed gaan hebben op uw bankzaken. 

 

Bankkosten nu per maand bij ING (bewindvoering, budgetbeheer) 

 

De ING heeft besloten de bankkosten niet meer per kwartaal, maar per maand te gaan 

berekenen. Het kan dus zijn dan u wat minder saldo op uw leefgeldrekening heeft dan u 

verwacht. Geeft u dit dan aan bij uw zaakwaarnemer. Deze zal de kosten gewoon netjes 

vergoeden. 

 

  

https://mijn.schuldenwijzer.nl/


Negatief budgetplan (bewindvoering, budgetbeheer) 

 

Een negatief budgetplan (meer uitgaven hebben dan inkomsten) is natuurlijk niet goed. Wij 

dienen dan als bewindvoerder te zorgen dat dit plan positief wordt. Dit kan in principe op drie 

manieren 

 

1. Meer inkomsten 

2. Minder uitgaven (bezuinigen) 

3. Lenen 

 

Als het 100% zeker is dat er meer inkomsten gaan komen dan is misschien het budgetplan 

meteen positief en hoeft er geen actie ondernomen te worden. Als dit niet in de lijn der 

verwachtingen ligt, dan is bezuinigen de enige optie. Helaas is dit wel eens noodzakelijk. 

Lenen is vrijwel nooit een goed idee, zeker niet als er al schulden zijn. Deze optie wordt dus 

nooit serieus als optie gezien. 

 

Als u ziet dat uw budgetplan negatief is dan kunt u uiteraard meedenken aan hoe we dit gaan 

oplossen. Dit is misschien minder erg dan dat wij het voor u bepalen. Kijkt u dus zo nu en dan 

in onview naar uw budgetplan, zeker als onverhoopt uw inkomsten minder worden! 

 

Team 1 (bewindvoering, budgetbeheer) 

 

Sinds enkele weken geleden is Merel Minnaard als stagiaire gestart bij Fimar. Zij zal Team 1 

gaan versterken. Noortje Van Hoofstad-Arts heeft een tijdje bij ons gewerkt om ons te 

ondersteunen. Zij werkt inmiddels weer full time in de zorg. We bedanken haar voor haar 

inzet in Team 1. 

 

Verbouwingen in pand (bewindvoering, budgetbeheer, SHV) 

 

Vanaf komende week zullen er werkzaamheden hier in ons pand verricht worden. Dit zal 

geluidsoverlast veroorzaken. Houdt u komende weken dus rekening met het feit dat er wat 

achtergrondgeluiden kunnen optreden als u met ons aan het bellen bent.  

 

Deze nieuwsbrief is De volgende nieuwsbrief ontvangt u in oktober a.s. De nieuwsbrieven 

zijn terug te lezen via onze website. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


