Aanmelden Mantelzorgwaardering 2019
Gemeente Scherpenzeel wil de waardering voor mantelzorgers in 2019 tonen, door het
aanbieden van een geldbedrag van €100,- aan de mantelzorger die:
• een intensieve zorgtaak heeft, die méér is dan de gebruikelijke zorg, voor een
naaste die inwoner is van de Gemeente Scherpenzeel;
• en al langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week de mantelzorg verleent.
Ook kunnen in Scherpenzeel woonachtige ouders die mantelzorg verlenen aan hun
(volwassen) kind(eren) die elders verblijven in een intramurale instelling, in aanmerking
komen voor de mantelzorgwaardering.
Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij in aanmerking komen voor een waardering van
€50,- als zij thuis vaak méér dan gebruikelijk meehelpen of zorgen voor een familielid.
Let op: per zorgontvanger kan slechts 1 keer de mantelzorgwaardering worden
aangevraagd. Stem dus zo nodig af met degenen met wie u mantelzorg verleent.
Als uw mantelzorgtaken voldoen aan de genoemde criteria en u in aanmerking wilt
komen voor de mantelzorgwaardering, kunt u zich met dit formulier aanmelden. U moet
zich ieder jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering.
Wij verzoeken u onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.
1. De mantelzorger:
Naam

: …………………………………………………………………………………………………... ( M / V)

Geb. datum

: ……/……/……….

Adres

: ……………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………..

E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: …………………………

Telefoon:

…………………………………...

Bankrekeningnummer (IBAN):. ………………………………………………………………………………………………..

2. Verklaart mantelzorg te verlenen aan:
Naam

: …………………………………………………………………………………………………... ( M / V)

Geb. datum

: ……/……/……….

Adres

: ……………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………..

E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: …………………………

Telefoon:

…………………………………...

(Let op: u kunt alleen een aanvraag indienen als de zorgontvanger in Scherpenzeel woont of wanneer de
zorgontvanger uw kind is welke verblijft in een intramurale instelling buiten Scherpenzeel)

z.o.z.

3. Wat is de relatie tussen mantelzorgontvanger en mantelzorgverlener?
De mantelzorger is de ……………………………………..…………..… van de mantelzorgontvanger.
4. Hoeveel uur per week verleent u de mantelzorg en hoe lang doet u dit al?
………… uur per week sinds ………………………….…………………………………………………………………
5. Kunt u een korte omschrijving geven van uw mantelzorgtaken?
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
6. Op zaterdag 9 november, Dag van de Mantelzorg, organiseert Steunpunt
Scherpenzeel ’s middags voor u een high tea met ontspannende en creatieve
workshops in Kulturhus de Breehoek. Wilt u daarbij zijn?
 Ja, daar wil ik graag bij zijn en ik ontvang graag meer informatie
 Nee, ik kom niet
7. Wilt u voortaan de Nieuwsbrief Mantelzorg ontvangen van Steunpunt
Scherpenzeel?
 Ja, graag per post

 Ja, graag per e-mail

 Nee, bedankt

 Ik ontvang al informatie

NB: Indien u bij vraag 6 en/of 7 ‘ja’ aangekruist heeft, geven wij dit door aan Steunpunt Scherpenzeel.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats: ………………………………………………….………..

Datum: …………………………………………………..

Handtekening mantelzorger: ………………………………………………………………………………………………

Overige informatie:


U kunt het ingevulde aanvraagformulier opsturen naar de gemeente
Scherpenzeel, Stationsweg 389a, 3925 CC Scherpenzeel of meesturen via het
contactformulier op de website van de gemeente.



U kunt het formulier inleveren tot uiterlijk 30 november 2019.



Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of u aan de criteria voldoet.



Als wij van oordeel zijn dat u niet in aanmerking komt voor de waardering nemen
wij daarover contact met u op.

