
Nieuwsbrief juni 2020       

        

Beste klant of bijna klant, 

Gelukkig draaien we nog steeds met volle bezetting om voor u de zaken zo goed 

mogelijk te regelen. Nog altijd geldt dat er elke dag door iemand thuis gewerkt 

wordt. 

We verzoeken u dus nog altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van email en 

alleen bij zeer belangrijke zaken even te bellen. Dit voorkomt dat er lange 

wachtrijen ontstaan. We hebben afgelopen maanden helaas de telefoon sporadisch 

niet kunnen beantwoorden, wegens de drukte en de bezetting. 

Verder gaan we vanaf 1 juli a.s. weer afspraken inplannen. Indien u, om welke 

reden dan ook, een gesprek noodzakelijk vindt dan is een gesprek vanaf dat 

moment weer mogelijk op een van onze afspraaklocaties. 

Ik hoop dat u alle informatie hieronder tot u wilt nemen, zodat er geen verrassingen 

voor u zijn.  

Afwezigheid Zaakwaarnemers t/m eind augustus 

 

Dhr vd Klundert:  24 juli t/m 14 augustus 2020 

Mw. Van Pruissen: 09 juli t/m 24 juli 2020 

Mw. Wouters:  22 juni t/m 03 juli 2020 (GEWIJZIGD!) 

Dhr. Boterman:   22 juni t/m 03 juli 2020 (GEWIJZIGD!) 

Zoals u begrijpt hebben ook al onze medewerkers recht op vakantie. Als uw 

zaakwaarnemer/bewindvoerder afwezig is geldt het volgende:  

E-mails en aanvragen voor extra gelden worden niet in behandeling genomen 

in de periode dat uw zaakwaarnemer op vakantie is. Deze e-mails worden niet 

gelezen en verwijderd. Dit vanwege het feit dat er anders meer dan 300 e-mails in 

de postvakken zitten bij terugkomst van vakantie. 

Uw leefgeld wordt gewoon uitbetaald, ook uw vaste lasten worden betaald. Ook de 

contacten met de schuldhulpverlening lopen gewoon door. 

Indien u vragen heeft kunt u tijdens de bel uren bellen. Een medewerker zal u dan 

proberen te helpen. In geval van spoed kunt u de spoedprocedure volgen, welke op 

onze website staat. 

 

 

 



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 

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 2019. In Team 3 en in het team 

van Mw. Wouters wordt dit bedrag pas op 7 juli overgemaakt, vanwege de 

vakantie van de bewindvoerder. Aangezien dit handmatige betalingen zijn kunnen 

we helaas niet op 1 juli 2019 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. 

U kunt vanaf heden via onze website een aanvraag hiervoor indienen. 

Vakantiegeld  

Alle aanvragen die tijdig zijn ingediend, zijn afgehandeld. Mij is opgevallen dat, 

ondanks onze nieuwsbrieven, veel klanten niet op de hoogte zijn geweest dat 

aanvragen voor vakantiegeld via het aanvraagformulier verlopen. 

Indien u vergeten bent een aanvraag te doen dan kunt u dit nog tot en met dinsdag 9 

juni bij ons indienen. Voor elke aanvraag geldt dat de reactietijd drie dagen is. Alle 

aanvragen die later binnenkomen worden niet behandeld. 

Team 3  

Mevrouw Prijt zal begin juli haar stage met goed gevolg bij ons afronden. Eind 

augustus zal zij vervangen worden door een nieuwe stagiaire. Ik wil haar bij deze 

bedanken voor haar werkzaamheden. 

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 

http://www.fimar.nl/

