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Beste klant of bijna klant, 

De laatste maanden zijn medewerkers van Fimar Bewindvoering eindelijk weer een 

keer bij de rechtbank geweest. Vanaf maart heeft de rechtbank zoveel mogelijk 

schriftelijk af te handelen, maar inmiddels is de rechtbank ook weer opgestart. 

Verder zit ook Fimar midden in de vakantieperiode. Volgende week is Fimar een 

week dicht en daarna kunnen we vertrekken voor het nieuwe seizoen. Ondanks 

deze informatie brieven, blijven we zien dat klanten e-mails sturen aanvragen 

indienen bij hun zaakwaarnemer als deze er niet is. Dat is jammer, maar één ding is 

zeker: U bent in elk geval op de hoogte! 

Afwezigheid Zaakwaarnemers zomerperiode  

Dhr vd Klundert:  heden t/m 14 augustus 

Mw. Van Pruissen: Geen bijzonderheden 

Mw. Wouters:  Geen bijzonderheden 

Dhr. Boterman:  Geen bijzonderheden 

Tijdens afwezigheid van uw zaakwaarnemer geldt het volgende: Uw e-mails aan 

uw zaakwaarnemer worden niet gelezen en verwijderd. Uw leefgeld en andere 

vaste lasten worden gewoon uitbetaald. Ook de contacten met instanties en 

bijvoorbeeld de schuldhulpverlening lopen gewoon door. 

Indien u bijvoorbeeld toch geen leefgeld ontvangt, belt u ons dan tijdens de 

beltijden. U wordt dan gewoon geholpen. Ook kunt u een email sturen naar 

info@fimar.nl met spoed in de onderwerpregel. Er moet uiteraard wel sprake zijn 

van echte spoed. Alles wat geen spoed heeft zal uiteraard niet direct behandeld 

worden. (zie spoedprocedure op www.fimar.nl) 

Let op dat onview veel minder frequent wordt bijgewerkt als uw zaakwaarnemer op 

vakantie is. 

Fimar zal vanwege de zomervakantie in week 34 gesloten zijn. Dit is de periode 

17 augustus t/m 21 augustus 2020. We zijn dan telefonisch niet bereikbaar en 

ook niet via email. Ook aanvragen zijn dan niet mogelijk via onze website. In 

deze periode zijn we voor SPOED-gevallen wel bereikbaar. Voor team 1 gelden 

afwijkende regels in deze week. Alle klanten uit team 1 zijn al op de hoogte 

gesteld, maar morgen volgt een herinnering. Onview wordt deze week minder 

goed bijgewerkt! 
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Review 

Het zit in velen van ons: Als iets niet goed gaat dan klagen we. Per jaar ontvangen 

we dan ook altijd wel een paar klachten. Vorig jaar waren dit er zeven, waarvan er 

één gegrond verklaard is. Maar wat goed gaat wordt snel normaal gevonden. Toch 

is het leuk ook wel eens een complimentje te krijgen. Bent u (voldoende) tevreden 

dan zouden we erg blij zijn met een review (beoordeling) U kunt bij google een 

review plaatsen maar ook bijvoorbeeld hier: 

https://www.telefoonboek.nl/bedrijven/t3611327/roosendaal/fimar-schuldhulp-en-

budgethulp/.  

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,do,vr 

Nieuw werk of geen werk meer, geef het direct door! 

Afgelopen maand hebben we helaas toch weer afscheid van een klant moeten 

nemen, omdat deze vergeten was door te geven dat hij geen baan meer had. Er 

kwam geen inkomen meer binnen en wij konden geen afdrachten meer verrichten 

aan de schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening is direct beëindigd en ook wij 

kunnen niet meer verder met het bewind, aangezien de schulden oplopen en er geen 

inkomen meer is. Dit is natuurlijk erg jammer, aangezien de schulden tijdens het 

bewind dan niet opgelost zijn. Geef dus tijdig door als er iets aan het inkomen 

verandert. Dit wordt de informatieplicht genoemd. 

Team 3 (J.Boterman, bewindvoerder) 

Zoals u waarschijnlijk weet proberen we in teams te gaan werken. Team 1 en 2 

hebben al een eigen emailadres en ook zijn de dossiernummer hierop aangepast. 

Vanaf heden zal team 3 ook meer vorm krijgen. 

Het emailadres van ondergetekende zal voortaan team3@fimar.nl zijn. Het oude 

adres joost@fimar.nl komt daarmee te vervallen. Voorlopig worden e-mails van het 

oude emailadres nog doorgestuurd. Binnenkort zullen de nieuwe dossiernummers 

ook aangepast gaan worden. 
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Digitalisering 

Inmiddels is meer dan 80% van alle dossiers volledig gedigitaliseerd. Dit is ook fijn 

voor u. Als u documenten nodig heeft (ook na het bewind) dan zijn deze 

gemakkelijk terug te vinden. Oude dossiermappen zijn door ons geschonken aan 

Humanitas. Dit heeft ook in de krant gestaan. (zie onderstaande). Humanitas is er 

erg blij mee! 

 

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u zich wenden tot uw 

zaakwaarnemer. Houd u rekening met de afwezigheid van uw zaakwaarnemer. 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  

Algemeen Manager 



  


