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P.V.O. Provinciaal Vrouwen Overleg
UITNODIGING

voor de bijeenkomst van de vier gezamenlijke vrouwenorganisaties

Donderdag 19 november 2015
Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2 / hoek Poortdijk
3402 BG IJsselstein, telefoon 030-6882615

Thema: ‘Het levenstestament en het erfrecht’
Presentatie: Mr. J. (Hans) Hagen,
Notaris te Vleuten
Waarom een lezing over het levenstestament en het erfrecht?
-

Het levenstestament: Een actueel onderwerp, nu steeds meer ouderen zelf de regie willen houden bij het
aanwijzen van de persoon die voor hun de zakelijke, maar ook de medisch-sociale verantwoordelijkheid
gaat dragen, in het geval dat men dat niet meer (voldoende) kan.

-

Het testament: Altijd al een actueel onderwerp, dat veel vragen oproept. De notaris belicht de wettelijke
regeling voor de langstlevende echtgenoot, de variaties op deze regeling, met de nadruk op het aspect van
flexibiliteit.

-

Stichting Stofwisselingskracht: Mr. Hagen is zeer nauw betrokken bij deze stichting, die geld inzamelt voor
het ondersteunen van het onderzoek naar stofwisselingsziekten.
Wist u dat meer dan de helft van de kinderen, die getroffen worden door een, stofwisselingsziekte,
overlijdt voor het 18e levensjaar?
Omdat er zoveel varianten van deze ziekte zijn, is er veel onderzoek nodig en zal notaris Hagen de
vergoeding die hij ontvangt voor de lezing, besteden aan het onderzoek.
Er zal een collectebus klaar staan, waarin ook wij een bijdrage kunnen doen.
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Aanvang: 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur)
Kosten : € 5,00 (inclusief koffie of thee)
Sluiting : 12.30 uur
N.B. Parkeergelegenheid: Bij de kerk is er weinig gelegenheid om te parkeren. Wel kunnen dames, die slecht
ter been zijn voor de kerk afgezet worden. Parkeren kan bij zwembad de Hooghe Waerd, Frankrijkstraat 63,
3402 BE IJsselstein. De looptijd van de parkeerplaats naar de Andorrastraat is vijf minuten. Als u met de
sneltram komt, dan stapt u uit bij tramhalte Hooghe Waerd. Vanaf het perron loopt u rechtsaf. Na ongeveer
150 meter is de Ontmoetingskerk links.

