
Nieuwsbrief september 2020      

         

Beste klant of bijna klant, 

De zomervakantie is helaas weer ten einde voor alle mensen met (kleine) kinderen. Tijd om 

ons weer te richten op het nieuwe seizoen. Uiteraard gaan de nieuwsbrieven gewoon door om 

u zo doen mogelijk te informeren over bijvoorbeeld vakanties van uw zaakwaarnemers en 

andere belangrijke zaken.  

Terug naar het heden: In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de nieuwe medewerkers, 

kinderbijslag, extra vergoedingskosten en de overstap van veel klanten naar Vattenfall. 

Allereerst een overzicht van de teams binnen Fimar Bewindvoering en de werkdagen van uw 

zaakwaarnemers/bewindvoerders. 

Wanneer werkt uw zaakwaarnemer?  

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 

Er zijn momenteel geen geplande vakanties. Hieronder een overzicht van de personele 

bezetting in uw team. 

Team 1 

In dit team is Joell van de Klundert uw zaakwaarnemer. Meneer van de Klundert werkt samen 

met Kim van Ham en Bauke van Tilburg. 

Team 2 

In dit team is er qua bezetting niets veranderd. Mevrouw Van Pruissen is uw zaakwaarnemer 

en zij wordt ondersteund door Melissa van der Meijde. 

Team 3 

In dit team is Meneer Boterman uw zaakwaarnemer/bewindvoerder. Hij wordt ondersteund 

door Louelle Polling. 

Team Marieke Wouters 

In dit team is Mevrouw Wouters uw zaakwaarnemer/bewindvoerder. Zij wordt ondersteund 

door Vera van Son. 

Voor alle teams geldt dat u contact heeft met uw zaakwaarnemer. Mocht een ondersteunend 

teamlid een vraag hebben aan u, dan kunt u deze uiteraard naar haar toe beantwoorden. 

Nieuwe vragen stelt u best aan uw zaakwaarnemer. 

 

 



Kinderbijslag oktober 2020  

Op 1 oktober 2020 wordt het derde kwartaal door de SVB overgemaakt. Vanaf heden kunt u 

hiervoor een aanvraag indienen via het ‘formulier incidentele uitgaven’ op onze website. Alle 

aanvragen worden uiterlijk op 2 oktober behandeld en -indien er geen openstaande vaste 

lasten zijn- overgemaakt op uw leefgeldrekening. 

Indien u de aanvraag later dan 1 oktober indient dan geldt dat we de aanvraag binnen drie 

werkdagen beoordelen. In dat geval ontvangt u de kinderbijslag mogelijk later dan 2 oktober. 

Extra vergoeding i.v.m. hoge bankkosten bewindvoerders 

 

De rechtbanken hebben besloten dat alle bewindvoerders per klant een eenmalige extra 

vergoeding mogen rekenen van €6,-. Dit heeft te maken met het feit dat alle banken geld in 

rekening brengt bij het beheren van een rekening. 

 

Vanaf komend jaar zal dit bedrag in de vergoeding verrekenend worden. 

 

Vattenfall 

 

Zoals eerder aangekondigd dit jaar werken we samen met Vattenfall. Veel klanten zijn al 

enige tijd ondergebracht bij Vattenfall, maar vanaf 1 september zijn weer 40 klanten hier 

ondergebracht. De reden hiervan is dat we goede contacten met hen hebben en bij 

achterstanden (door welke reden dan ook) geen afsluiting zal plaatsvinden. Verder is 

Vattenfall bij bewindvoering absoluut niet de duurste. Als bewindvoerder krijgen we voor alle 

klanten 10% korting (normaal is Vattenfall niet de goedkoopste). 
 

 

Bankkosten nu per maand bij ING  

 

De ING heeft al enige tijd geleden besloten de bankkosten niet meer per kwartaal, maar per 

maand te gaan berekenen. Het kan dus zijn dan u wat minder saldo op uw leefgeldrekening 

heeft dan u verwacht. Geeft u dit dan aan bij uw zaakwaarnemer. Deze zal de kosten gewoon 

netjes vergoeden. 

 

Boetes 

Zoals u weet is het de bedoeling dat we ervoor zorgen dat u een positief budgetplan heeft (zie 

hieronder). Dit is noodzakelijk zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Helaas kunnen we 

niet alle nieuwe schulden voorkomen. Zo zien we de laatste tijd dat er best wat boetes (vaak 

voor snelheidsovertredingen) binnen komen. Een boete betekent dat u een nieuwe schuld 

heeft. We hopen echt dat u boetes voorkomt. In het ergst geval kan een boete betekenen dat 

uw leefgeld ingehouden wordt. Dit is niet wenselijk (ook voor ons niet).  



Negatief budgetplan  

 

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 wel eens noodzakelijk. 

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

nooit serieus als 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 bepalen. Kijkt u dus zo nu en dan 

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

 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan vernemen we dit graag. U kunt 

dan uw zaakwaarnemer deze vraag stellen. Ik hoop u weer goed geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


