
Nieuwsbrief februari 2021      

       

Beste klant of bijna klant, 

Zoals u weet zijn we hard bezig geweest met het digitaliseren van alle lopende dossiers. Dit 

proces is nu ten einde. Alle dossiers die momenteel actief zijn, zijn volledig digitaal 

geworden. 

Dit jaar focussen we ons op het herverdelen van dossiers en het toewijzen van alle dossiers 

aan een team. Indien uw dossiernummer met B-T1, B-T2, B-T3 of B-T4 start dan zal er niets 

veranderen. U blijft bij dezelfde bewindvoerder of zaakwaarnemer. Alles andere dossiers 

zullen omgenummerd worden en mogelijk met een nieuwe zaakwaarnemer te maken krijgen. 

In eerdere nieuwsbrieven heb ik u gevraagd of u hiertegen een bezwaar heeft. De enkele 

reacties die ontvangen zijn worden gehonoreerd. 

Onderstaand weer wat actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn: 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

Dhr Van de Klundert:   Voorlopig geen bijzonderheden 

Mw. Van Pruissen:    15-2 t/m 19-2-2021 

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 

Belastingaangifte 

In maart 2021 zullen we de belastingaangifte IB 2020 voor u doen. Dit hoort standaard bij 

onze werkzaamheden. Mocht u -ondanks dat de post naar ons behoort te gaan – jaaropgaves 

ontvangen hebben, dan verzoek ik u deze voor 1 maart naar uw zaakwaarnemer op te sturen. 

Ook als er bijzonderheden zijn dan vernemen we dat graag voor 1 maart. In de nieuwsbrief 

van maart zal ik u op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de aangifte 

IB 2020. Mocht u iets ontvangen dan zal dit geld gebruikt worden voor het extra aflossen van 

schuldeisers.  

 

Stagiaires 

 

Deze maand zijn Sietske Sprenkels en Vera Notenboom begonnen met hun stageperiode bij 

ons. Vol enthousiasme zullen zij uw zaakwaarnemer ondersteunen met veel werkzaamheden. 

Uiteraard wens ik hen veel succes en plezier bij Fimar Bewindvoering. 



 

 

Afspraken face-to-face 

 

Helaas zijn we nog altijd niet verlost van het Covid 19 virus en proberen we alle afspraken 

zoveel mogelijk telefonisch te laten verlopen. Indien u graag een gesprek wilt hebben met uw 

zaakwaarnemer dan raad ik u aan een telefonisch intakegesprek in te plannen. 

 

De verwachting is dat we vanaf juni weer face-to-face gesprekken kunnen inplannen. 

Uiteraard gaan intakegesprekken en afspraken bij de rechtbank wel door. 

 

Kinderbijslag 

 

Kinderbijslag wordt dit jaar betaald op 1 april, 1 juli en 1 oktober 2021. Zoals u weet verlopen 

alle aanvragen voor extra geld via ons aanvraagformulier (www.fimar.nl). U kunt te allen 

tijde uw aanvraag voor de AKW (kinderbijslag) bij ons indienen in de maand voorafgaand 

aan de uitbetaling. Vanaf 1 maart kunt u dus een aanvraag indienen voor de kinderbijslag van 

1 april. Vult u aub het juiste bedrag in, wat vervelende situaties kan vooromen. Hieronder de 

bedragen die uitgekeerd worden. 

 

Leeftijd kind Bedrag 
 0 t/m 5 jaar € 223,37 
 6 t/m 11 jaar € 271,24 
12 t/m 17 jaar € 319,10 
 

Tot zover de korte nieuwsbrief van deze maand. Ken u iemand die ook hulp op het gebied van 

financiën nodig heeft dan helpen we haar/hem ook graag! Ook wanneer er geen schulden zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 

http://www.fimar.nl/

