Aanvraagformulier ‘Mantelzorgcompliment jonge mantelzorger 2020’
Persoonsgegevens mantelzorger:
Voorletters:

Man / vrouw

Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Email Adres:
Geboortedatum:
Mantelzorgcompliment
eerder aangevraagd
Pas van Dronten in bezit
Indien ja, pasnummer en
controlenummer (zie
achterzijde pas):

Zo ja, in welk jaar:
Ja / nee
Pasnummer:
Controlenummer:

Persoonsgegevens zorgvrager:
Voorletters:

Man/ vrouw

Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Dronten

Swifterbant

Biddinghuizen

Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Gegevens met betrekking tot de mantelzorger:
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak jij je
daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij
een jonge mantelzorger. Een paar voorbeelden: Je zus heeft een spierziekte, Je vader is

verslaafd aan bier, Je broer heeft kanker, Je moeder is vaak somber, Je broertje kan nooit
rustig zijn.
In al deze situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft. Herken je dat? Dan ben je
niet de enige. Van alle jongeren in Nederland is één op de vier een jonge mantelzorger.

Zo ja, kun je beschrijven waarom jij jonge mantelzorger bent?

Let op: een voorwaarde voor de toekenning van het Mantelzorgcompliment is dat je staat
ingeschreven als mantelzorger bij De Meerpaal Welzijn.
Sta je nog niet ingeschreven? Dan geef je met deze brief toestemming om opgenomen te worden in
de administratie van De Meerpaal Welzijn, Informatiepunt Mantelzorg! Als je jonger bent dan 18 jaar
hebben we een handtekening nodig van je ouder / verzorger.
Toestemming
Hierbij geven jullie beiden toestemming dat jouw persoonlijke gegevens worden aangeleverd bij de
gemeente Dronten en verwerkt worden. Deze toestemming is nodig om je aanvraag compleet te
maken en het Mantelzorgcompliment op je Pas van Dronten te kunnen zetten.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum ondertekening:

Datum ondertekening:

Handtekening mantelzorger:

Handtekening zorgvrager:

Handtekening ouder/verzorger

Jouw aanvraag wordt getoetst door De Meerpaal Welzijn waarop een schriftelijke beslissing volgt.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden behandeld. Bij een positief besluit krijg je eenmalig
het mantelzorgcompliment. Je ontvangt hierover informatie van De Meerpaal Welzijn.
Dit formulier kun je 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.
Meer informatie
Heb je een vraag? Mail of bel ons: e-mail: mantelzorgdronten@meerpaal.nl
Telefoonnummer: 0321 388 710
De Meerpaal Welzijn Sociaal Werk / Informatiepunt Mantelzorg.
Marion Driesman, Esther van Berkum en Elma Everaers.


Lees het privacy statement van De Meerpaal op onze website.

