
Nieuwsbrief november 2020       

        

Beste klant of bijna klant, 

Het einde van 2020 is alweer in zicht. Tijd om de balans te gaan opmaken van het afgelopen 

seizoen en ons op 2020 te gaan richten. 

In 2020 zijn we verder gegaan met het digitaliseringsproject. Inmiddels is 95% 

gedigitaliseerd, waarmee we de doelstelling van 80% gehaald hebben. De verwachting is dat 

we van de lopende dossiers binnen enkele maanden alles gedigitaliseerd hebben. Voor u van 

belang: Bij het einde van het bewind kunt u gemakkelijk alles opvragen. 

Dit jaar zijn we ook gestopt met het traject schuldhulpverlening. Dit bieden we alleen aan in 

combinatie met bewindvoering. Dit is ook reden voor onze naamsverandering naar Fimar 

Bewindvoering i.p.v. Fimar Schuld- en Budgethulp. Het logo is inmiddels in alle e-mails 

aangepast en vanaf heden ook in de nieuwsbrief. 

Het traject budgetbeheer wordt sinds 1 januari 2020 uitgevoerd door Budgetbeheer 

Roosendaal in samenwerking met Fimar Bewindvoering. 

Het jaar is verder gedomineerd door Corona. Hierdoor werd het voor ons moeilijker om face-

to-face contacten te onderhouden. Zeker bij intakegesprekken is dit lastiger gebleken. Veel is 

telefonisch afgehandeld. Ook de rechtbanken hebben veel via brieven afgehandeld. Een 

voordeel hierbij is geweest dat veel zaken bij de rechtbank sneller opgepikt zijn. 

Ik verwacht dat dit de komende periode niet zal veranderen. Onder het kopje ‘Tip 

beltijden/Corona’ vindt u informatie terug over Corona en het contact. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

Dhr Van de Klundert:  Werkt thuis vanwege medische omstandigheden 

Mw. Van Pruissen:  6 november cursus en dus niet bereikbaar 

Mw. Wouters:         Voorlopig geen bijzonderheden 

Dhr. Boterman:       Voorlopig geen bijzonderheden 

Zaakwaarnemers  

Hieronder vindt u de werkdagen van alle zaakwaarnemers: 

Team 1 (J vd Klundert)     ma,di,wo,do,vr  

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

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

Team 4 (M.Wouters)      ma,di,do,vr 

Zorgverzekeringen  

In de komende weken kunnen de zorgverzekeringen weer worden aangepast. Als u iets wil 

aanpassen dan kunt u dit tot en met 11 december a.s. bij uw zaakwaarnemer aangeven. Wij 

zullen geen veranderingen aanbrengen in uw pakket als wij niets van u vernemen. Wij weten 

namelijk niet welke zorg u verwacht in het komende jaar. Indien u een schuld heeft bij uw 



zorgverzekering dan is het helaas niet mogelijk om van zorgverzekering te wijzigen, tenzij er 

een afbetalingsregeling afgesproken is en u bent afgemeld bij CAK. Ook is bij een achterstand 

een aanvullende verzekering erg lastig te organiseren. 

Tip Beltijden / Corona 

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. 

 

Omdat medewerkers veel vanuit thuis werken is de bezetting bij Fimar Bewindvoering zelf 

niet groot. Er kunnen momenten voorkomen dat we u niet kunnen beantwoorden. Bij 

voorkeur stelt u niet spoedeisende vragen dus per email zodat we klanten met spoedeisende 

vragen kunnen blijven helpen.  

 

Fimar gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw 

Fimar zal vanaf  vrijdag 25 december (eerste kerstdag) tot en met vrijdag 1 januari 2021 

(nieuwjaarsdag) gesloten zijn. Wel is het op de tussenliggende WERKdagen mogelijk een 

spoedmail te sturen. Deze zal in geval van echt spoed binnen één werkdag behandeld worden. 

Let op dat uw aanvragen incidentele uitgaven tot en met 24 december om 13.00 uur in 

behandeling kunnen worden genomen. Aanvragen die later binnenkomen worden pas in 2021 

behandeld.  

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 2021 

 

Op 4 januari 2021 stort de SVB mogelijk weer kinderbijslag op uw beheerrekening. U kunt 

vanaf heden een verzoek indienen dit geld op uw leefgeldrekening gestort te krijgen. Indien u 

dit voor 24 december a.s. doet dan wordt het geld – indien mogelijk- gestort op 5 januari a.s. 

Vanwege handmatige acties, is het niet mogelijk dit voor alle klanten al op de 4e te doen. Het 

is helaas niet mogelijk dit toch al op verzoek eerder over te maken. Ik vraag uw begrip 

hiervoor. Verzoeken lopen uiteraard via ons aanvraagformulier op de website. 

 

Tarieven 2021 

 

De tarieven voor komend jaar zijn inmiddels bekend en al op onze website geplaatst. De 

tarieven worden vastgesteld door het LOVCK&T vastgesteld, simpelweg door de overheid. 

Komend jaar worden de tarieven met 2,9% verhoogd. In dit tarief zit een verhoging voor de 

bankkosten die bewindvoerders moeten betalen om een beheer- en leefgeldrekening te kunnen 

beheren. 

 

Indien u minder dan 120% van de Bijstandsnorm verdient dan worden de kosten vergoed 

vanuit de bijzondere Bijstand. De bewindvoerder regelt dit voor u. 

 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie dan kunt u hiervoor bij uw 

zaakwaarnemer terecht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


