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Beste klant of bijna klant, 

Ook in deze rare tijden werken we ,ondanks de coronacrisis, gewoon door. Met 

elke dag enkele personeelsleden die vanuit huis werken en enkelen die op kantoor 

de telefoon bemannen lukt het ons om alles voor elkaar te krijgen. Ook wij houden 

ons aan de 1,5 meter afstand en kunnen daardoor niet op volle kracht werken. 

We verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van email en alleen bij zeer 

belangrijke zaken even te bellen. Dit voorkomt dat er lange wachtrijen ontstaan. 

Tot op heden is dit trouwens niet het geval geweest en hebben we de service 

kunnen leveren die u van ons gewend bent. 

Een van de services is de maandelijkse nieuwsbrief. Veel leesplezier en houd u 

afstand! 

Afwezigheid Zaakwaarnemers t/m eind juni 

 

Dhr vd Klundert:  Geen bijzonderheden 

Mw. Van Pruissen: Geen bijzonderheden 

Mw. Wouters:  15 juni t/m 26 juni 2020 

Dhr. Boterman:   15 juni t/m 26 juni 2020 

Blog  

In deze nieuwsbrief wil ik u de blogs onder de aandacht brengen. Hier vindt u soms 

informatie over algemene zaken die met bewindvoering of schuldhulpverlening te 

maken hebben. U vindt u ook informatie over de coronacrisis (bijvoorbeeld de 

noodstopprocedure bij CJIB) https://www.fimar.nl/blog/ 

 

Zaakwaarnemers  

Werkdagen van de zaakwaarnemers: 

Team 1 (J 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 

 

 

 

https://www.fimar.nl/blog/


Kinderbijslag juli 2020  

De kinderbijslag wordt 1 juli 2020 door de SVB overgemaakt. Deze gelden worden 

overgemaakt op uw beheerrekening. Indien u dit geld graag ontvangt op uw 

leefgeldrekening dan kunt u via de website (www.fimar.nl) een aanvraag indienen 

hiervoor. Aanvragen die voor 1 juli bij ons binnenkomen worden direct behandeld 

en de uitbetaling vindt plaats op uiterlijk 3 juli 2020. Aangezien dit handmatige 

betalingen zijn, kunnen we helaas niet op 1 juli 2020 alle bedragen overmaken. We 

vragen hiervoor uw begrip. 

Indien er een negatief budgetplan is of er rekeningen met spoed betaald dienen te 

worden dan is het mogelijk dat de kinderbijslag gedeeltelijk daarvoor gebruikt 

wordt. U begrijpt dat we uiteraard proberen u het gehele bedrag uit te betalen. 

Vakantiegeld  

Alle aanvragen voor het vakantiegeld kunnen worden ingediend. Indien u geen 

bedrag invult berekenen wij wat we u kunnen uitkeren. 

Voor het uitkeren van het vakantiegeld geldt het volgende: 

Indien u geen schulden heeft kunt u het gehele bedrag aanvragen. Indien u geen 

achterstanden heeft en er een positief budgetplan is krijgt u het volledig bedrag op 

uw leefgeldrekening uitgekeerd 

Indien u wel schulden heeft en de schuldhulpverlening is niet uitbesteed aan 

bijvoorbeeld de gemeente, plangroep, de kredietbank of de WSNP dan proberen we 

u de helft van het vakantiegeld uit te keren. 

Indien u schulden heeft en er is wel sprake van uitbesteedde schuldhulpverlening 

dan bepaalt de schuldhulpverlening welk bedrag we mogen uitkering, waarbij de 

helft van het vakantiegeld het uitgangspunt is. 

Aangezien we alles handmatig gaan overmaken en daarbij rekening moeten houden 

met instanties en omstandigheden, zullen we proberen alle aanvragen die voor 25 

mei 2020 gedaan zijn -waarbij de uitbetaling in mei plaatsvindt- uiterlijk op 2 juni 

2020 uit te betalen. Ik verzoek u vriendelijk maar met klem niet te verzoeken 

dit eerder uit te keren, daar we hier geen gehoor aan kunnen geven. 

Voor de zekerheid: U kunt vakantiegeld aanvragen via onze website: www.fimar.nl 

Beltijden  

Helaas merken we de laatste tijd dat er toch klanten zijn die buiten de beltijden op 

ons algemene nummer bellen. Uiteraard is er altijd een smoes te bedenken, maar ik 

wil benadrukken dat u niet te woord gestaan zal worden. Om u goed van dienst te 

kunnen zijn hebben we de middaguren hard nodig om aan allerlei acties te kunnen 

werken. 

Derhalve hebben we enkele jaren geleden, net als veel andere 

bewindvoeringskantoren, beltijden ingevoerd. Zoals u weet zijn deze ook vermeld 

http://www.fimar.nl/


in het plan van aanpak en staan deze ook in de algemene voorwaarden. Mocht het 

echt niet lukken om in deze momenten contact met ons te zoeken, dan kunt u via de 

e-mail een verzoek doen om u op een ander tijdstip te bellen. Let u er wel op dat e-

mails niet dezelfde dag gelezen worden, aangezien er vaak 50! E-mails per dag 

binnenkomen en zaakwaarnemer ook niet heel de dag op kantoor aan het werk zijn. 

Team 1  

Mevrouw Koops zal nog even niet terugkeren in team 1 wegens persoonlijke 

omstandigheden. Mevrouw Van Ham zal meneer van de Klundert in dit team 

blijven bijstaan. 

Feestdagen 

Op donderdag 21 mei (hemelvaart) en maandag 1 juni 2020 (pinksteren) zijn wij 

gesloten. Op deze dagen is er ook geen spoedmail mogelijk, aangezien er dan geen 

bezetting is. 

Bedankt weer voor uw aandacht en mocht u vragen hebben dan verzoek ik u 

contact op te nemen met uw zaakbehandelaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  

Algemeen Manager 

  

  


