
 

AGENDA: 

 10.00 uur Ontvangst met koffie, thee en cake 

 10.30 uur Presentatie Jolanda den Hartog (Sien) over mentorschap (z.o.z.) 

12.00 uur Lunch 

12.30 uur Opening Ledenvergadering en mededelingen 

 Verslag Ledenvergadering 22-04-2017 

  Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2017 

  Jaarplan en begroting 2018 

  Bestuurssamenstelling en continuering voorzitterschap  

13.30 uur Rondvraag (incl. beantwoording  ingestuurde vragen) 

 14.00 uur Sluiting 

 

Als u per auto komt, bieden wij u een kleine parkeervergoeding aan. 
 
Tip: u kunt parkeren in de parkeergarage aan het Keizer Karelplein P1 (uitrit richting station) 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende komt op zat. 21 apr. met …….. personen (totaal aantal), per auto / anders*, 
naar de Ledenvergadering en gebruikt wel / niet* de eenvoudige lunch (gratis).   
 

Naam en e-mailadres 
 
Postadres 

In de vergadering zou ik graag aandacht willen voor het (de) volgende punt(en): 
 
 

 

 

Ik stel prijs op toezending per e-mail van: 

1  Het verslag van de ledenvergadering      Ja / nee* 

2  Het jaarverslag  2017        Ja / nee* 

3  Het jaarplan  2018         Ja / nee* 

(u kunt deze stukken ook vinden op onze  website: www.fvdicht-bij.nl ) 

Vóór 14 apr. opsturen naar: Familievereniging Dicht-bij, Kwakkenberg 11, 6523 MJ  Nijmegen  

of aanmelden per email: info@fvdicht-bij.nl  

of via de website: www.fvdicht-bij.nl/aanmelden-ledenvergadering/  

 
*) doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 

Uitnodiging 
 

Het bestuur nodigt u uit voor de 
Ledenvergadering van de Familievereniging 
Dicht-bij op zaterdag 21 april 2018 
in Het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, 6511 ER, 
Nijmegen. 

http://www.fvdicht-bij.nl/
mailto:info@fvdicht-bij.nl
http://www.fvdicht-bij.nl/aanmelden-ledenvergadering/


 
 
 
 
 
Wie houdt de presentatie? 

Jolanda den Hartog. Zij is consulent bij belangenvereniging Sien.  
 
Inhoud presentatie: 
In de presentatie staat de invulling van het mentorschap centraal, vooraf gegaan door het 
juridisch kader.  
Schriftelijk ingediende vragen worden in de presentatie meegenomen (gebruik hier voor de 
aanmeldstrook of het daarvoor bedoelde formulier op onze website) .  
 
Wat komt er aan de orde: 
- Wat is precies een mentor? 
- Taken en bevoegdheden 
- Hoe zit het juridisch, wat staat er in de wet? 
- Praktische werkzaamheden, zoals: bezoeken cliënt; aanwezig bij besprekingen; verantwoording 
  afleggen aan de kantonrechter 
- Mentorschap in verschillende levensfasen 
- Dilemma’s: Bij wie kan een mentor terecht bij vragen; klachten over invulling van mentorschap;   
  hoogst persoonlijke levensvragen 
- Kosten en vergoeding mentorschap 
- Beëindiging van mentorschap 
 
  

Na de presentatie krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt ook van tevoren 
schriftelijke vragen insturen. 
 

Over mentorschap heb ik de volgende vragen: 
 
 

 

 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Familievereniging Dicht-bij 

Geachte leden van Familievereniging Dicht-bij, 
 
Graag nodigen wij u uit voor  het bijwonen van de presentatie, 
voorafgaande aan de algemene ledenvergadering,  op 21 april 
2018 in het Kolpinghuis te Nijmegen.  
 
De presentatie vindt plaats vóór de lunch (zie programma).  
 


