Aanvraagformulier
Mantelzorgcompliment 2018
Jonge Mantelzorgers
De gemeente Utrechtse Heuvelrug waardeert jongeren die zich voor een ander inzetten. Zij
verdienen een waardering. Met dit formulier kun je een bol.com bon van € 15,- aanvragen.
Dit formulier is ingevuld door/met……………………………………………………………………
1. Jonge mantelzorger
Naam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

BSN-nummer

Telefoonnummer
Emailadres

2. Voor wie zorg je?





Vader/moeder
Broer/zus
Familie (oma/opa/tante/oom)
Anders, namelijk: …………………………………………………………………………
3. Gegevens van degene voor wie je zorgt

Naam

Voorletters

Heer/Mevrouw

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

BSN-nummer

4. Wat zijn de taken die je doet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Op de achterkant staan nog meer vragen. Wil je deze invullen? Dan krijgen wij een
beeld van de ondersteuning die jonge mantelzorgers nodig hebben.

5. Kun je de mantelzorg combineren met je eigen leven (school, werk, etc.)
 Ja
 Niet altijd
 Moeilijk
6. Heb je hulp nodig? Weet je dan waar je terecht kunt?
 Ja, bij ……………………………………………………………………..
 Nee
7. Vind je het fijn als een jongerenwerker of consulent van het sociaal dorpsteam contract
met je opneemt? De jongerenwerker of consulent kijkt samen met jou naar de
zorgtaken.
 Ja
 Nee
8. Zou je het fijn vinden om andere jongeren te ontmoeten die ook mantelzorger zijn?
 Ja
 Nee
Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
Ondertekening aanvrager (zorgvrager)

Ondertekening jonge mantelzorger

Datum:

Datum:

………………………………………

Handtekening:

……………………………

……………………………………

Handtekening:

…………………………

Het mantelzorgcompliment wordt toegestuurd medio november of later afhankelijk van
het tijdstip waarop wij jouw aanvraag ontvangen.

Heb je vragen? Wil je meer weten over wat de jongerenwerker of het sociaal dorpsteam
voor je kan betekenen? Ga dan naar de jongerenruimte. Of bel naar het sociaal dorpsteam:
0343-565800. Of kijk op www.samenopdeheuvelrug.nl
Je kunt het ingevulde formulier tot uiterlijk 31 januari 2019 inleveren bij de
jongerenwerker of het Sociaal Dorpsteam bij jou in het dorp of sturen naar:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Thema Samenleving, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
Vul het formulier volledig in en beantwoord alle vragen. Niet volledig ingevulde
formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen!

