HET OUDE IS VOORBIJ - HET NIEUWE IS GEKOMEN

Welke stappen moet ik nu doen?
U heeft contact gehad met MaYiM, alles is u uitgelegd, maar het kan best zijn dat u na het gesprek heeft van wat
van moet ik nu allemaal ook alweer doen. Dat is helemaal niet erg en juist daarom heeft MaYiM op volgorde de
stappen opgeschreven. U kunt per stap afvinken wat u heeft gedaan.
Bij het woord bewindvoerder kunt u ook lezen mentor of curator.

 Vóór het indienen van de aanvraag moet het intakeformulier volledig worden ingevuld eventueel met
hulp van hulpverlening en/of van MaYiM. Alle gevraagde stukken dienen te worden ingeleverd. Zie
http://www.mayimbewind.nl/formulieren/formulieren.html onder intakeformulier. Dit is van zeer groot
belang en het startpunt voor de aanvraag. (zie checklist op pagina 6 van het intakeformulier). Als het
formulier niet goed en volledig is ingevuld kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Dit is
nodig voor de verplichte verantwoording naar de rechtbank. Bij vragen neem gerust contact op.
Het is belangrijk dat de aanvraag per persoon ingevuld moet worden. Dus als er sprake is van een
echtpaar of andere eenheid de aanvraagformulieren dan persoonlijk invullen.

Nodig voor de aanvraag voor de rechtbank zijn de volgende zaken:
o

Naar de huisarts en/of maatschappelijk werk of andere instantie gaan om of een medische verklaring te
regelen of een sociaal verslag om de motivatie voor bewind/mentor/curator krachtiger te maken. Dit wordt
meer en meer een vereiste van de rechtbank.

o

Invullen aanvraagformulier voor de rechtbank. (zie ook bij formulieren website) per persoon. Dat kan ook
online. Vul uw motivatie in met gebruik van je eigen woorden. Lees daarvan GOED de toelichting.

o

Kopie identiteitsbewijs (meesturen per persoon).

o

Vragen om een bereidverklaring aan de bewindvoerder. De gegevens die de bewindvoerder per persoon
nodig heeft, zijn:
- Naam
- Straat en huisnummer
- Postcode en plaatsnaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats

Als bovenstaand pakketje volledig is, stuurt u het op naar de rechtbank waaronder u valt. U kunt het adres vinden
op www.rechtspraak.nl of vraag het adres aan uw toekomstige bewindvoerder. Bij vragen neem zo spoedig
mogelijk contact op. (maak ook een kopie).

Na verloop van tijd krijgt u bericht van de rechtbank. Neem daarover altijd contact op met de bewindvoerder.
Open alvast TWEE normale ING betaalrekeningen. U hoeft (nog) niet te zeggen dat het gaat om bewind.
MaYiM beheert de rekeningen van haar klanten bij de ING bank.
- Vraag per persoon (wanneer nodig) een nieuwe DiGiD code aan ( bijvoorbeeld bij vergeten van de
inlogcodes). https://digid.nl/aanvragen . Geef de gegevens door aan MaYiM.
- Ophalen bijzondere bijstand formulier bij de gemeente. Deze gaat niet naar de rechtbank. Waar mogelijk vult
u het formulier in. Als dat niet gaat alleen ondertekenen en opsturen naar MaYIM. MaYiM vraagt het aan! De
kosten, waar u afhankelijk van uw inkomen, voor vergoeding in aanmerking komt, zijn bewindvoerderskosten,
intakekosten en griffiekosten.
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