VG-BelangenPlatform Drenthe
Voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap
www.vgbelangenplatform-drenthe.nl

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
Dames en heren,
Het VG-BelangenPlatform Drenthe organiseert, in samenwerking met
belangenorganisaties Sien, KansPlus en Dit Koningskind, een
voorlichtings-bijeenkomst met als onderwerp "Familierecht".
Mevr. Mr. Gea Haak van het notariaat Zuidlaren zal dit onderwerp met u
gaan behandelen en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, is
van harte welkom. De bijeenkomst zal worden gehouden op:

donderdag 3 november 2016
Plaats: zaal Schortinghuis, Brinkkampen 1 te Spier.
(A28 afslag Spier/Dwingelo)
Het programma ziet er als volgt uit:
Inloop: vanaf 19.15 uur (de koffie staat dan voor u klaar)
Van 19.30 tot 20.10 uur
Informele bijeenkomst leden
van Sien

Van 19.30 tot 20.10 uur
Vergadering leden
van KansPlus

(Deze bijeenkomsten worden apart van elkaar in verschillende zalen gehouden).

20.10 -20.30 Pauze (gezamenlijk)
20.30 - 21.30 Mevr. Gea Haak spreekt over "Erfrecht".
(U krijgt een informatiemapje mee naar huis)

vanaf 21.30 uur - gelegenheid om nog iets te drinken en na te praten.
Nog enkele mededelingen:
Mensen die geen lid zijn van een belangenorganisatie zoals Sien,
KansPlus of Dit Koningskind, maar die wel geïnteresseerd zijn in het
onderwerp "Familierecht" zijn eveneens van harte welkom. Men hoeft
dus geen lid van een belangenorganisatie te zijn. Wie alleen voor
"Familierecht" wil komen, kan zich tijdens de pauze om 20.10 uur
aansluiten. U wordt dan ook verwelkomd met koffie. Wie eerder bij de
informele bijeenkomst van Sien aanwezig wil zijn, kan daar gewoon
binnen lopen. De leden van KansPlus hebben een besloten vergadering.
Zij hebben inmiddels de agenda ontvangen.
Om enigszins een beeld te krijgen hoeveel mensen we kunnen
verwachten, verzoek ik u vriendelijk aan te geven met hoeveel personen
u naar Spier komt. U kunt dat doen door een even mailtje te sturen
naar: secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Met vriendelijke groet,
Jaap Hulshof, secr. VG-BelangenPlatform Drenthe

