Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2019

Gemeente Bergen (L) waardeert haar mantelzorgers. Een mantelzorgcompliment is een manier om
deze waardering uit te drukken en het welzijn van de mantelzorgers te bevorderen.
De gemeente Bergen verstrekt in 2019 een geldelijke waardering ter hoogte van € 50,00 per
zorgvrager.

Wat is mantelzorg:
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving (langer dan 3
maanden en gemiddeld 8 uur per week).
Ook hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder
gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg.
Voorwaarden:



Tussen 1 september t/m 31 oktober 2019 kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw
mantelzorger(s).



U bent inwoner van de gemeente Bergen (L).



De zorgvrager kan alleen het mantelzorgcompliment aanvragen.



Per huishouden/adres ontvangt u maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment.



Heeft u meer dan 1 mantelzorger? Dan mag u het bedrag onder meerdere mensen verdelen.



De mantelzorger draagt meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken voor partners, ouders met
inwonende kinderen enz.



De mantelzorger levert meer gemiddeld 8 uur per week zorg voor langer dan 3 maanden.



De mantelzorger is geen vrijwilliger.



Het geldbedrag wordt overgemaakt naar de bankrekening van de zorgvrager.



Het geldbedrag wordt uiterlijk december 2019 overgemaakt.

U kunt uw aanvraag alleen per post, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L / bij afgifte op het gemeentehuis of via
info@bergen.nl indienen.
U kunt het aanvraagformulier downloaden via www.bergen.nl/mantelzorgcompliment en deze per post
versturen, afgeven in het gemeentehuis of digitaal versturen naar info@bergen.nl
U kunt het formulier alleen op bovenstaande wijze inleveren.
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Algemene gegevens zorgvrager

*Naam Zorgvrager

*Voorletters

*Geslacht

☐ Vrouw

*Geboortedatum

____-_____-__________

☐

Man

*Sofinummer/BSN

*Straat en huisnummer

*Postcode en woonplaats

*Telefoonnummer

*IBAN (rekeningnummer) zorgvrager
Gegevens 1e mantelzorger
*Naam en voorletters

*Geboortedatum

____-_____-__________

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres
Relatie met de aanvrager
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Partner/ echtgenoot
Broer/zus
Zoon/dochter
Vader/moeder
Kleinkind
Schoondochter, -zoon
Vriend
Kennis
Huisgenoot
Anders, namelijk:_________________________

*Waar bestaat uw hulp uit?
Gegevens 2de mantelzorger (indien van toepassing)

*Naam en voorletters

*Geboortedatum

____-_____-__________

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie met de aanvrager

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Partner/ echtgenoot
Broer/zus
Zoon/dochter
Kleinkind
Schoondochter, -zoon
Vriend
Kennis
Huisgenoot
Anders, namelijk:______________________________

*Waar bestaat uw hulp uit?

Verklaring en ondertekening:
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar dat ik alle velden naar waarheid heb ingevuld
en

dat

ik

op

de

hoogte

ben

van

de

doorgifte

van

mijn

persoonsgegevens

aan

de

mantelzorgondersteuner die mijn gegevens in haar bestand zal opnemen. Ik ben ervan op de
hoogte dat mijn gegevens zullen worden gebruikt voor de beoordeling en uitvoering van de
aanvraag.
*Handtekening zorgvrager:
Plaats:______________________________
Datum:_____________________________

Handtekening
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Mantelzorger(s)
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar dat ik alle velden naar waarheid heb ingevuld en
dat

ik

op

de

hoogte

ben

van

de

doorgifte

van

mijn

persoonsgegevens

aan

de

mantelzorgondersteuner die mijn gegevens in haar bestand zal opnemen. Ik ben ervan op de
hoogte dat mijn gegevens zullen worden gebruikt voor de beoordeling en uitvoering van de
aanvraag.
Mantelzorger 1
*Ik ga akkoord met (kruis aan wat van toepassing is):
☐ Mijn naam en e-mailadres mogen worden gebruikt voor het aanbieden van de nieuwsbrief Mantelzorg.
☐ Mijn naam en e-mailadres mogen worden gebruikt voor het aanbieden van overige informatie betreffende
mantelzorg.

Mantelzorger 2
*Ik ga akkoord met (kruis aan wat van toepassing is):
☐ Mijn naam en e-mailadres mogen worden gebruikt voor het aanbieden van de nieuwsbrief Mantelzorg.
☐ Mijn naam en e-mailadres mogen worden gebruikt voor het aanbieden van overige informatie betreffende
mantelzorg.

Handtekening mantelzorger 1:

Hantekening mantelzorger 2:

Plaats: _______________________________

Plaats:_____________________________

Datum: ______________________________

Datum:_____________________________

____________________________________

___________________________________

Handtekening

Handtekening

*Verplicht in te vullen
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