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Beste klant of bijna klant, 

Hierbij de zomereditie van de nieuwsbrief van Fimar Bewindvoering. In deze nieuwsbrief weer 

belangrijke informatie voor u, zeker als het gaat om de openingstijden tijdens de aanstaande 

zomervakantie.  

 

Zaakwaarnemers  

Hieronder vindt u de werkdagen van alle zaakwaarnemers: 

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

Team 2 (K van Ham)     di,wo,do,vr 

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

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

 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

Dhr. Van de Klundert:   2 sept – 4 sep vakantie 

Mw. Van Ham:  Geen bijzonderheden 

Mw. Wouters:           30 jul -14 aug vakantie 

Dhr. Boterman:         2 aug- 14 aug vakantie 

In de vakantie van uw zaakwaarnemer geldt het volgende: E-mails worden niet gelezen. Ook aanvragen 

worden niet behandeld. Bij terugkomst van uw zaakwaarnemer kunt u weer een email sturen, welke wordt 

behandeld. In geval van spoed kunt u gewoon bellen tijdens de beltijden. Een andere medewerker zal u 

dan -in geval van spoed- te woord staan. 

 

!Fimar Bewindvoering gesloten! 

In de week van 2 augustus tot en met 6 augustus zijn we gesloten . Uw e-mails en aanvragen worden dan 

niet behandeld. Telefonisch zijn we niet bereikbaar. In geval van spoed zijn we wel gewoon bereikbaar via 

info@fimar.nl. Vermeldt u spoed in de onderwerpregel, zodat uw bericht ook behandeld wordt. 

 

Bankkosten 

De bankkosten worden helaas zo nu en dan door ING verhoogd. U betaalt kosten voor uw leef- en 

beheerrekening. Als u de kosten van uw leefgeldrekening geheel vergoed wilt hebben dan kunt u dit bij 

uw zaakwaarnemer aanvragen  

mailto:info@fimar.nl
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Nibud/afwijzen aanvragen incidentele uitgaven. 

 

De laatste tijd zie ik dat er veel aanvragen voor extra geld binnenkomen. Helaas moeten wij deze ook wel 

eens afwijzen, terwijl er wel voldoende geld op de beheerrekening aanwezig is. De reden is dat wij er 

altijd -indien mogelijk- voor moeten zorgen dat er voldoende geld is in geval van spoed. Hieronder een 

indicatie van wat het NIBUD een verantwoord bedrag vindt als spaargeld. Uiteraard is dit in het geval van 

problematische schulden niet mogelijk, echter krijgt u zo wel een beeld van hoe wij over spaargeld moeten 

denken. 

 

 

Linda foundation 

Gezinnen die in armoede leven kunnen een pakket ontvangen via de linda foundation. Als u hiervoor in 

aanmerking wilt komen kunt u contact opnemen met uw zaakwaarnemer. U krijgt dan een code van ons en 

kunt u zelf dan aanmelden. Hierbij dient u wel te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

• Al langere tijd (meerdere jaren) niet rond kunnen komen. 

• Gezinnen met kinderen, waarvan een van de kinderen minimaal 4 jaar is en tot en met 18 jaar. 

• Belangrijk is dat het gezin zichzelf met uw code aanmeldt!! 

• Zij moeten e-mails kunnen ontvangen, lezen en zelf kunnen beantwoorden. Niet door het gezin zelf 

ingevulde aanvragen, moeten wij helaas direct afwijzen. 

• Zelfstandig wonen en een eigen huishouding voeren. Vakantieparken, opvanghuizen en dergelijk 

beschouwen wij niet als zelfstandige woningen. 

• De kinderen moeten minimaal 80% van de tijd aantoonbaar thuis wonen. 

• Er is geen sprake van actuele verslavingsproblematiek. 

• Het kunnen mensen zijn die beroep moeten doen op de Voedselbank, in de bijstand zitten of in de 

schuldsanering, maar juist ook mensen die werken en desondanks niet genoeg geld overhouden om de 

minimale levensbehoeften van kinderen te vervullen, met name in december. 

• Het pakket is eenmalig, dus het gezin mag niet eerder het pakket voor de feestdagen van de 

LINDA.foundation hebben ontvangen. Andere - tussentijdse acties - zoals een tas, paasstol, zomerpakket 

etc. is uiteraard geen probleem. 

 

  

Nibud-norm spaargeld: 
Gezinssituatie  

Minimaal spaargeld  Spaargeld + 20 %  

Alleenstaande  € 3.550  € 4.020  
(Echt)paar  € 4.000  € 4.800  
Alleenstaande ouder met 1 kind  € 3.950  € 4.740  
Alleenstaande ouder met 2 kinderen  € 4.350  € 5.220  
Alleenstaande ouder met 3 kinderen  € 4.950  € 5.940  
Alleenstaande ouder met 4 kinderen  € 5.350  € 6.420  
(Echt)paar met 1 kind  € 4.400  € 5.280  
(Echt)paar met 2 kinderen  € 5000  € 6.000  
(Echt)paar met 3 kinderen  € 5.400  € 6.480  
(Echt)paar met 4 kinderen  €5.900  € 7.080  
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Tot slot een aantal zaken voor nieuwe klanten of als herinnering: 

- Op de leefgeldrekening mag u geen bedragen laten storten door derden. Dit wordt gezien als 

inkomen en kan uw uitkering in de weg staan. Daarnaast is het verboden door de uitspraak van het 

bewind. Alle inkomsten verlopen via de beheerrekening. Wij kunnen het leefgeld inhouden indien 

er toch gelden op de leefgeldrekeningen gestort worden door derden. 

- Indien u een aanvraag wilt doen voor incidentele uitgaven dan verloopt dit via www.fimar.nl. Bij 

downloads vindt u het formulier incidentele uitgaven. Binnen 72 werkuren ontvangt u dan een 

reactie. Indien er sprake is van spoed dan stuurt u een email naar info@fimar.nl. In de 

onderwerpregel vermeldt u het woord SPOED. Let op dat het echt moet gaan om een acute 

noodsituatie. 

- De beltijden zijn tussen 10-12 uur. Helaas merken we dat sommige klanten ons toch op andere 

tijdstippen proberen te bellen. Dit is niet de bedoeling en u wordt niet geholpen. Ook wordt er 

nooit een bericht doorgegeven. 

- Indien u post thuis ontvangt, stuurt u dit binnen een week naar ons door. Dit kan door een foto te 

maken en deze via email door te sturen. Dit kost niets en is erg snel. 

- Een abonnement afsluiten of naar de tandarts/fysio? Overlegt u altijd met uw zaakwaarnemer. 

U mag dit niet zonder toestemming op eigen houtje regelen. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan verzoek ik u contact op te nemen met uw 

zaakwaarnemer. Bedankt voor het doorlezen en een hele fijne zomer toegewenst!

http://www.fimar.nl/
mailto:info@fimar.nl
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