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Nieuwsbrief 1

De eerste nieuwsbrief van FMD
1. Waarom deze
nieuwsbrief ?
Beste mensen, wij hebben
besloten u regelmatig een
nieuwsbrief te sturen
waarmee we u op de
hoogte kunnen houden
van
belangrijke
ontwikkelingen binnen
FMD.

4. Belastingpapieren.
De belastingtijd is weer
aangebroken en dit betekent dat de meeste van u
belastingpapieren toegestuurd krijgen. Aangifte
kunt u zelf doen maar ook
uitbesteden. Controle van
de aangifte door ons is overigens altijd nodig! Wilt u
de aangifte door FMD laten
verzorgen dan brengen wij
daar wel €75,00 voor in
rekening. Dit bedrag wordt
pas afgeschreven als de
belasting gestort is. Voor
het maken van uw aangifte
hebben we uw jaaropgave(n) nodig, als u die heeft
ontvangen wilt u die dan
zo snel mogelijk opsturen.

2. Medewerkers

3. Nieuwe Tarieven FMD

FMD

We hebben een brief ontvangen van de kantonrechter met aanpassingen van het bewindvoerderstarief en willen u graag op de hoogte brengen van deze nieuwe tarieven.

Als eerste willen we u graag voorstellen
aan onze medewerkers. U kent allemaal
Marijn Smit, onze Maatschappelijke
Dienstverlener, en Marion Dekkers, onze
Financiële Dienstverlener. Maar wist u
dat we nog meer mensen inzetten om
alles in zo goed mogelijke banen te
leiden voor u? Kimberley Rijs, zij is onze
nieuwe collega in opleiding. Zij volgt de
opleiding Sociale Dienstverlening.
Ten slotte hebben we voor de
administratieve ondersteuning nog
twee medewerkers, namelijk Ruud Smit
en Bart van Tetering.

Soort tarief

Oud tarief

Nieuw tarief

Alleenstaanden

62,08

63,75

Samenwonenden
en gehuwden

74,50

76,50

Instap tarief alleenstaanden
Instap tarief
samenwonenden
en gehuwden

125,00

125,00

150,00

150,00

5. Digidcodes

6. Bezwaarprocedure.

Wij werken veel met
Digidcodes voor de
overheid. Mocht u deze
in uw bezit hebben dan
vragen wij u deze op te
sturen naar FMD of de
codes even door te bellen.

Mocht u klachten hebben over FMD dan kunt u het volgende
doen:

7. Ter afsluiting.
Als laatste willen wij u bedanken voor het lezen van
deze brief. We hopen dat
deze u is bevallen. Wanneer
u tips en/of suggesties heeft
voor de volgende nieuwsbrief kunt u dit natuurlijk
altijd laten weten.
Vriendelijke groeten van alle
medewerkers van FMD

U stuurt uw klacht voorzien van uw naam, adres, woonplaats
en telefoonnummer schriftelijk naar FMD.

Wat doen wij met uw klacht?
Uw klacht wordt intern besproken met de betrokken medewerkers. Wij zullen een afspraak met u maken om de klacht te
bespreken. Hiervan wordt verslag gemaakt dat wij schriftelijk
naar u toesturen.
Mocht u het daarna toch niet eens zijn met de wijze waarop
FMD met u en uw klacht omgaat, verzoeken wij u contact op
te nemen met de kantonrechter van het kanton waar het beschermingsbewind is uitgesproken.

Postbus 3016
1620 GA Hoorn
Tel: 0229-295113
www.fmdienstverlening.nl

