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Aan:   Leden van de familievereniging Dicht-bij 

  Ouders, verwanten en vertegenwoordigers van cliënten van Dichterbij  

 

Nijmegen, 16 oktober 2017  

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Graag nodigt de familievereniging Dicht-bij u uit voor de voorlichtingsbijeenkomst: 

Wet- en regelgeving voor bewindvoerder, mentor en curator 

op  woensdag 15 november, aanvang 19.30 uur 

 

Van familieleden en  wettelijk vertegenwoordigers van cliënten krijgen wij  de laatste tijd veel 

vragen over veranderingen in de wet- en regelgeving en de procedures bij bewindvoering. 

Daarom hebben wij de afdeling bewind van de rechtbank Oost-Brabant  uitgenodigd om u te 

informeren over uw rechten en plichten, de veranderingen en om praktische adviezen te 

geven. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.   

 

Een selectie van vragen: 

- Welke uitgaven, zoals reiskosten, mag ik opvoeren en welke niet? 

- Voor welke uitgaven moet ik toestemming vragen aan de kantonrechter? 

- Welke eisen worden gesteld aan het indienen van rekening en verantwoording? 

- Regeling beloning voor bewindvoerders, mentoren, curatoren. 

 

Programma: 

19.00 - 19.30 uur: Zaal open en ontvangst met koffie / thee 

19.30 - 20.30 uur:  Presentatie door mevr. mr. L. Jongen (rechter) en mevr. mr. M. van der 

Heyden (senior juridisch medewerker) 

20.30 - 20.45 uur: Pauze met koffie / thee 

20.45 – 21.30 uur: Beantwoording van (ingediende) vragen  

 

Locatie: 

Zalencentrum Concordia 

Adres: Vrijthof 1,  5821 BG  Vierlingsbeek 

 

Graag tot ziens op 15 november a.s. (aanmelden z.o.z.) 

 

Namens het bestuur van de familievereniging Dicht-bij 

 

M.H.M. Verstappen,  

Voorzitter ad interim 

 

 

https://www.google.nl/search?hotel_dates=2017-11-05,2017-11-06&site=async/lcl_akp&q=hotel+restaurant+riche+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkzMEg3KdSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHTzFoyLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjLgMLb7-PWAhWNL1AKHTCrCAoQ6BMIFjAD
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Aanmelden kan op 3 manieren: 

 

• U kunt zich aanmelden via onze website: www.fvdicht-bij.nl 

 Door op de pagina ‘contact’ gebruik te maken van de rubriek ‘aanmelden voor activiteit / 

bijeenkomst’. Onderaan het formulier is ruimte om uw vragen in te dienen. 

 

• U kunt uw aanmelding   mailen naar: info@fvdicht-bij.nl, vermeldt daarbij uw vragen. 

 

• U kunt bijgaand aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar: 

J. Wehnes 

Secretaris familievereniging Dicht-bij 

Thorbeckestraat 94 

6535 SM Nijmegen 

 

De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is 7 november. Als er te veel inschrijvingen zijn,    

wordt de volgorde van inschrijving gehanteerd. U ontvangt van ons bericht als uw aanmelding 

niet gehonoreerd kan worden. 

 

Routebeschrijving zalencentrum Concordia: 

 

Per auto: 

U bereikt zalencentrum Concordia eenvoudig door de A73 via afslag 7 te verlaten en richting 

Vierlingsbeek te nemen. Via de Overloonseweg (spoor over) overgaand in Molenweg en 

vervolgens de Spoorstraat nemend komt u bij de RK kerk. Daar tegenover aan het Vrijthof 

vindt u zalencentrum Concordia. Parkeren kan op het Vrijthof en rondom de kerk. 

 

Per trein: 

Komend vanaf station Vierlingsbeek gaat u bij restaurant de Vier Linden links (Soetendaal). 

Deze straat volgend bereikt u vervolgens de Spoorstraat. Hier gaat u naar rechts en volgt deze 

tot de RK Kerk. Daar tegenover vindt u aan het Vrijthof, zalencentrum Concordia. Het is circa 

12 minuten lopen. 

  

http://www.fvdicht-bij.nl/
mailto:info@fvdicht-bij.nl
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Inschrijfformulier voor de voorlichtingsbijeenkomst over wet- en regelgeving voor 

bewindvoerder, mentor en curator op woensdag 15 november 2017.  

Zalencentrum Concordia, Vrijthof 1, 5821 BG Vierlingsbeek (zaal open vanaf 19.00 uur). 

 

 

Naam:   …………………………..   

 

Adres:  ……………………………  Postcode:  ……………………..   

 

Plaats:  …………………...............  Aantal personen: ……………………… 

 

Tel.  …………………………… E mail:  ……………………………  

 

Lid familievereniging:      ja / nee    Lidnummer:  ………..…….. 

 

Ik ben:    bewindvoerder   mentor    curator 

 
Dit formulier svp sturen naar: secretaris familievereniging, Thorbeckestraat 94, 6535 SM  Nijmegen 

of scannen en mailen naar: info@fvdicht-bij.nl    

 

----------------------------- 

 

Ik heb de volgende vraag / vragen voor de Kantonrechter: 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

mailto:info@fvdicht-bij.nl

