
Nieuwsbrief januari 2020        

     

Beste klant of bijna klant, 

Allereerst uiteraard nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een jaar waarin het in elk 

geval de bedoeling is er financieel (nog) beter voor te staan dan momenteel. 

Misschien heeft u gezien dat onze website behoorlijk is aangepast. We hebben inmiddels 

afscheid genomen van al onze schuldhulpverleningsklanten. Schuldhulpverlening wordt niet 

meer aangeboden door Fimar. Ook budgetbeheer wordt door Fimar niet meer aangeboden. Dit 

besteden we vanaf heden uit aan Budgetbeheer Roosendaal. Klanten die in het traject 

budgetbeheer zitten ontvangen vanaf komende maand deze Fimar nieuwsbrief niet meer.  

Voor nu hebben we alle belangrijke informatie weer in onze nieuwsbrief gezet. Veel 

leesplezier en tot horens! 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

Mw. Buijk:              23 januari  (afspraak buiten kantoor)  

Mw. Van Pruissen:  13 januari (afspraak buiten kantoor) 

Mw. Wouters:         20 januari tm 27 januari (vakantie) 

Dhr. Boterman:       20 januari tm 27 januari (vakantie) 

Zaakwaarnemers  

Hieronder vindt u de werkdagen van alle zaakwaarnemers: 

Team 1 (C. Buijk/Hr. Vd Klundert)    ma,di,wo,do,vr  

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

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

Team 3 (J.Boterman)      ma,di,wo,do 

Tip Beltijden  

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. 

 

Veranderingen in onze teams in 2020 

 

Team 1 

Mevrouw Buijk zal Fimar gaan verlaten vanaf 1 februari 2020. Haar taken worden vanaf dan 

overgenomen door Dhr. vd Klundert. Meneer van de Klundert is in 2012/2013 al eens actief 

geweest bij Fimar. Mevrouw Minnaart heeft haar stage op een goede wijze afgerond bij 

Fimar. Zij zal vervangen worden door Mw. Van der Meijde. Aangezien Mw. Koops met 

zwangerschapsverlof is gegaan, zal haar plek worden ingenomen door Mw. Bakker. 



Team2 

 

Mevrouw Van Pruissen blijft uw zaakwaarnemer. Zij wordt ook in 2020 geassisteerd door 

Mw. Van Ham 

 

Team 3  

 

Het team van Dhr. Boterman zal in de loop van het jaar Team 3 gaan heten. Ondergetekende 

blijft uw zaakwaarnemer. Mw. Prijt zal vanaf heden aan het team worden toegevoegd 

 

Team bewindvoerder Mw. Wouters 

 

In dit team verandert er ook niets. Mw. Wouters blijft uw zaakwaarnemer en zij zal 

ondersteund worden door Mw. Van Son. 

 

Zoals gebruikelijk blijft u het contact voornamelijk met uw zaakwaarnemer verlopen. Toch 

komt het wel eens voor dat iemand anders uit uw team contact met u opneemt. De reden 

hiervan is dat dit in sommige gevallen sneller werkt, aangezien dat betreffende teamlid dan 

juist voor u bezig is. 

 

Gelden op leefgeldrekening (belangrijk!!) 

 

In het plan van aanpak is afgesproken welk bedrag aan leefgeld u periodiek ontvangt. Dat 

bedrag is bedoeld om boodschappen van te doen, cadeautjes van te kopen en bijvoorbeeld 

naar de kapper te gaan. In sommige gevallen is er afgesproken maandelijks extra leefgeld te 

geven. Als dat niet zo is dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via onze website 

voor speciale gelegenheden. 

 

Helaas gebeurt het ook wel eens dat er geld gestort wordt op de leefgeldrekening, door 

bijvoorbeeld de belastingdienst, vrienden of door de uitkeringsinstantie. Dit is niet de 

bedoeling. Mochten er toch gelden gestort worden dan dient u dit bij ons te melden. Wij 

storten dit dan door naar de beheerrekening en schrijven degene die het geld gestort heeft aan. 

 

Neemt u dit geld in elk geval niet op. U onttrekt dan geld aan het bewind, wat voor de 

rechtbank een kwalijke zaak is. Wij moeten dit dan oplossen door het leefgeld tijdelijk te 

verlagen, wat voor geen enkele partij gunstig is. Alvast dank hiervoor!  

 

Kinderbijslag januari 2020 

 

Op 2 januari 2020 heeft de SVB mogelijk uw kinderbijslag uitbetaald. Zoals in de vorige 

nieuwsbrief aangegeven kon u een aanvraag hiervoor doen. Alle aanvragen zijn behandeld en 

uitbetaald indien dit mogelijk was. Heeft u de aanvraag vergeten dan kunt u dit alsnog doen. 

Uw aanvraag wordt dan binnen enkele dagen behandeld. 

 

Schuldenwijzer 

 

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie 

over zijn schuldenpositie. Vandaag wordt namelijk Schuldenwijzer officieel gelanceerd, een 

initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en 

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). 



 

Op onze website is onder ‘blog’ meer te vinden over deze schuldenwijzer. Alles staat nog in 

de kinderschoenen, maar het initiatief wordt door ons als positief gezien. 

 

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

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

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

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

- Als u niet op dat moment kan bellen u kunt vragen om een telefonische bel afspraak?  

- U 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 site heeft, waar u de inkomsten, de uitgaven, het 

budgetplan en de schuldenlijst in kan zien?  

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

de welkomstbrief informatie te vinden is over deze persoonlijk site? 

 - 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 de onderwerp 

regel ‘SPOED’ ? 

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

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


