beschermingsbewindvoering

Soms is een meerderjarige lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn
of haar financiën te regelen en kan aan de rechter worden gevraagd
het vermogen van deze persoon onder bewind te stellen, om
zichzelf en anderen te beschermen. De meerderjarige of één van de
naaste familieleden kan hiervoor een verzoek indienen bij de
kantonrechter. Die benoemt dan een bewindvoerder. Dit kan een
partner, familielid, maar ook een professionele bewindvoerder zijn.
Mensink & Stout beheert als professionele bewindvoerder het
vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde. Hoewel deze
dan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen en inkomsten
kan beschikken, vindt Mensink & Stout het belangrijk dat
beslissingen waar mogelijk samen worden genomen.

www.mensinkenstout.nl

Wat is beschermingsbewindvoering?
Een beschermingsbewindvoerder is iemand
die jouw geld zo goed mogelijk beheert. Het
is en blijft jouw geld. Alleen maakt de
bewindvoerder keuzes waar het geld aan
wordt besteed.

Je mag niet zomaar iemands geld beheren.
Hiervoor moet je naar de rechtbank. Daar
mag je heel kort vertellen waarom jij een
bewindvoerder wilt hebben.

Nadat je bij de rechtbank bent geweest geeft
de rechtbank een beslissing af. Dat is een
brief waarin staat dat je een bewindvoerder
hebt. De bewindvoerder regelt vanaf nu al
jouw geldzaken. Ook gaat alle post over geld
naar de bewindvoerder. Lekker handig.

De bewindvoerder opent voor jou een
beheerrekening en een zakgeldrekening. Van
de beheerrekening worden alle vaste lasten
betaald, zoals de huur, zorgverzekering en
telefoonkosten.

Iedere week krijg je geld gestort op jouw
zakgeldrekening. De bewindvoerder spreekt
samen met jou af hoeveel zakgeld er wordt
overgemaakt.

Soms heb je wel eens extra geld nodig voor
bijvoorbeeld nieuwe kleren of voor een
verjaardagsfeestje. Je kunt dan de
bewindvoerder bellen of mailen om extra geld
aan te vragen. Dan maakt de bewindvoerder het
geld naar jouw zakgeldrekening over.

In sommige gevallen kan het zijn dat er geen
extra geld is. Dan moet de bewindvoerder
zeggen dat het niet kan. Er is namelijk nu even
geen geld. De bewindvoerder heeft geen
geldboom waar geld aan groeit. Als er geen geld
is, kan er ook niets overgemaakt worden.

Iedere maand ontvang je de bankafschriften van
de beheerrekening en de zakgeldrekening, zodat
je precies kunt zien wat er met jouw geld
gebeurt.

Alle geldzaken worden goed voor jou geregeld.
Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over
jouw geld en dat is fijn.

Bewindvoering én mentorschap
Bewindvoering kan ook gecombineerd worden met mentorschap. Een mentor
is iemand die zo goed mogelijk voor jou opkomt op het gebied van verzorging
en verpleging. De mentor voert niet alle zorgtaken zelf uit, maar houdt de
regie. Zie ook onze folder “wat is mentorschap met picto’s” voor een uitleg
over mentorschap.

Al onze folders kun je downloaden van onze website www.mensinkenstout.nl
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