
Nieuwsbrief oktober 2019        

        

Beste klant of bijna klant, 

Zoals ik u al enige tijd geleden gemeld heb zijn we dit jaar bezig met het digitaliseren van 

onze dossiers. Alle dossiers die na 1 februari dit jaar zijn opgestart zijn volledig digitaal. Dit 

kan ook voordelen hebben voor u. Als u documenten nodig heeft, dan zijn deze voor ons veel 

gemakkelijker op te zoeken. 

Voor alle overige dossiers geldt dat alle documenten die na 1 februari zijn aangeleverd ook 

digitaal opgeslagen zijn. Toch zijn we met terugwerkende kracht bezig alle dossiers volledig 

digitaal te maken. Momenteel zijn alle B-T1 dossiers al gedigitaliseerd. In de komende 

maanden zullen alle B-CB dossiers gedigitaliseerd gaan worden. In 2020 volgen dan de 

overige dossiers. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers 

(Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Mw. Buijk:              Geen bijzonderheden 

Mw. Van Pruissen:  Geen bijzonderheden 

Mw. Wouters:         15/11/2019 cursus 

Dhr. Boterman:       Geen bijzonderheden 

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 

Terugbelverzoeken (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Met toenemende mate zien we e-mails verschijnen met een terugbelverzoek. Op zich een 

goed idee, echter wordt er vaak verzocht direct terug te bellen. Helaas kunnen we hier niet aan 

voldoen. E-mails worden niet altijd dezelfde dag behandeld en dus is het direct terugbellen 

niet mogelijk. Het is handiger even te bellen in het telefonische spreekuur tussen 10-12 uur. 

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 namelijk de lijn voor 

organisaties op. 

 

 
 



Rekeningen (bewindvoering) 

 

Zoals vorige nieuwsbrief gaat er het 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. Toch wil ik u dit onder de 

aandacht brengen, aangezien we niet weten wat er precies zal gebeuren. 

 

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 dat u wat minder saldo op uw leefgeldrekening heeft dan u 

verwacht. Geef dit dan aan bij uw zaakwaarnemer. Deze zal de kosten netjes vergoeden. 

 

Fimar gesloten tussen Kerst en Oud- en Nieuw (bewindvoering, budgetbeheer, 

schuldhulpverlening) 

Fimar zal vanaf 25 december (eerste kerstdag) tot en met 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag) 

gesloten zijn. Wel is het op de tussenliggende WERKdagen mogelijk een spoedmail te sturen. 

Deze zal in geval van echte spoed binnen één werkdag behandeld worden. 

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 weleens noodzakelijk. 

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

nooit als serieuze 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 beslissen. Kijkt u dus zo nu en 

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

 

Verbouwingen in pand (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

 

De werkzaamheden in het pand zijn binnenkort klaar. De achtergrondgeluiden hebben 

gelukkig tot weinig overlast gezorgd. De verwachtingen zijn dat de werkzaamheden eind 

november volledig klaar zijn.  

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in december a.s. De nieuwsbrieven zijn terug te lezen via 

onze website. 

 

 



Speciaal voor nieuwe klanten of om het geheugen even op te frissen (bewindvoering, 

budgetbeheer)  

Wist u dat................  

- Wij alle werkdagen van 10-12 uur telefonisch spreekuur houden?  

- U ons als klant bereikt via telefoonnummer 0165-820114 en niet via het algemene nummer?  

- Als u niet tijdens het telefonisch spreekuur kan bellen, kunt u vragen om een telefonische 

belafspraak?  

- Uw aanvragen voor incidentele uitgaven via de website www.fimar.nl doet?  

- De verwerkingstijd van een aanvraag maximaal drie werkdagen is en u dus niet hoeft te 

bellen?  

- Wij ook van u verwachten dat u ons binnen drie dagen beantwoordt? 

- U op onze website ook een persoonlijke pagina heeft, waar u de inkomsten, de uitgaven, het 

budgetplan en de schuldenlijst kan zien?  

- Deze persoonlijke pagina elke werkdag bijgehouden wordt, vakanties uitgezonderd? - Er in 

de welkomstbrief informatie te vinden is over deze persoonlijke pagina? 

 - U geen bestellingen meer mag doen en dus bijvoorbeeld niet zelfstandig een abonnement 

kunt afsluiten?  

- De kinderbijslag alleen wordt overgemaakt als u een aanvraag heeft ingediend?  

- We bij alle aanvragen, eerst kijken of het financieel mogelijk is om het aangevraagde 

bedrag uit te keren?  

- U bij een spoedaanvraag een email dient te sturen naar info@fimar.nl met in het onderwerp 

regel ‘SPOED’? 

 - U bij een spoedaanvraag z.s.m. wordt teruggebeld/gemaild? 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


