
 

Aanvraagformulier ‘Mantelzorgcompliment 2019’   
 
Persoonsgegevens mantelzorger: 
 
Voorletters:  Man / vrouw  

Achternaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:  

Email Adres:  

Geboortedatum:  

Mantelzorgcompliment 

aangevraagd in 2018  

Ja / nee  

Pas van Dronten in bezit Ja / nee 

Indien ja, pasnummer en 

controlenummer (zie 

achterzijde pas): 

 

 
 
Persoonsgegevens zorgvrager: 
 
Voorletters:  Man/ vrouw  

Achternaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:   Dronten Swifterbant  Biddinghuizen 

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

 
Gegevens met betrekking tot de mantelzorger: 
Verleent u, met betrekking tot bovengenoemde zorgvrager, in het lopende kalenderjaar mantelzorg 
voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden?  
Zo ja, kunt u uw werkzaamheden toelichten? 
 

 
 
 
 
 
 

 



Let op: een voorwaarde voor de toekenning van het Mantelzorgcompliment is dat u staat 
ingeschreven als mantelzorger bij De Meerpaal Welzijn.  
 
Staat u nog niet ingeschreven? Dan geeft u met deze brief toestemming om opgenomen te worden 
in de administratie van De Meerpaal Welzijn, Informatiepunt Mantelzorg!  
 
Toestemming: 
Hierbij geeft u beiden toestemming dat uw persoonlijke gegevens worden aangeleverd bij de 
gemeente Dronten en verwerkt worden. Deze toestemming is nodig om de aanvraag compleet te 
maken en het Mantelzorgcompliment op uw Pas van Dronten te kunnen zetten. 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
    
Datum ondertekening: 
 
 
 
 

Datum ondertekening: 

Handtekening mantelzorger: 
 
 
 
 

Handtekening zorgvrager: 
 

 
 
Uw aanvraag wordt getoetst door De Meerpaal Welzijn waarop een schriftelijke beslissing volgt. 
Alleen volledig ingevulde formulieren worden behandeld. Bij een positief besluit krijgt u eenmalig 
het mantelzorgcompliment. U ontvangt hierover informatie van De Meerpaal Welzijn. 
 
Dit formulier kunt u mailen naar mantelzorgdronten@meerpaal.nl, inleveren bij het Serviceplein van 
De Meerpaal tijdens openingstijden of opsturen naar De Meerpaal Welzijn, Informatiepunt 
Mantelzorg, Antwoordnummer 600, 8250 VB Dronten.  
 
U kunt uw aanvraag ook inleveren tijdens een van de inloopspreekuren van het wijknetwerk: 

Dronten Midden  Meerpaal  Don 13.00uur tot 14.00uur  
Dronten West  Chillpoint West, Beursplein 5  Ma   09.00uur tot 10.00uur  
Dronten Zuid  Binkie, Lancasterdreef 63a  Din  11.00uur tot 12.00uur (even weken) 
Swifterbant  De Steiger  Din  13.00uur tot 14.00uur  
Biddinghuizen  ’t Koetshuis  Woe 13.00uur tot 14.00uur 
     
 
Meer informatie 
Hebt u een vraag? Mail of bel ons:  e-mail: mantelzorgdronten@meerpaal.nl 
Telefoonnummer: 0321 388 710 
 
De Meerpaal Welzijn   
Sociaal Werk / Informatiepunt Mantelzorg. 
Marion Driesman en Elma Everaers. 
 
Ons privacy statement is te vinden op de website van De Meerpaal. 

mailto:mantelzorgdronten@meerpaal.nl

