Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2019
Wie is mantelzorger?
Iedereen die minstens drie maanden lang minstens acht uur per week zorgt voor iemand met wie hij
of zij een persoonlijke relatie heeft, is een mantelzorger. Dat hoeft niet alleen in een thuissituatie te
zijn, dat kan ook zorg zijn voor iemand die in een instelling woont. De zorgvrager dient woonachtig te
zijn in de gemeente Hellendoorn. De mantelzorger moet 18 jaar of ouder zijn.
Mantelzorg is niet iets waar iemand bewust voor kiest, het is iets wat je overkomt: je zorgt voor een
persoon omdat je er op de één of andere manier een band mee hebt. Dat kan gaan om ouders,
kinderen, buren of vrienden. Een mantelzorger is dus niet hetzelfde als een vrijwilliger. Als mantelzorger kunt u het compliment één maal per jaar aanvragen ook al bent u mantelzorger voor
meerdere personen.
Als mantelzorger kunt u kiezen uit:
één van onderstaande ZINiN arrangementen:
-

Jaarabonnement ZINiN bibliotheek
Biosbon – film ZINiN naar keuze voor 4 personen en 1 drankje en 1 popcorn p.p.
Film ZINiN mag ook 2 x 2 personen
Theaterbon – voorstelling ZINiN naar keuze voor 2 personen en 1 drankje p.p.
Of

-

een financiële tegemoetkoming van € 50,=

Aanvraagformulieren dienen te worden ingeleverd bij:
Evenmens, informele zorg voor elkaar
Constantijnstraat 32a
7442 ME NIJVERDAL
Telefoonnummer: 0548 – 638830
U kunt het formulier inleveren op elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Het mantelzorgcompliment kan 1x per jaar aangevraagd worden.
U krijgt géén ontvangstbevestiging. Binnen vier weken na inleveren wordt het formulier getoetst en
wordt bij toekenning, volgens uw keuze:
- u kiest voor het arrangement van ZINiN, dan wordt er binnen vier weken contact met u
opgenomen door ZINiN voor verder overleg van uw keuze.
- het bedrag van € 50,= overgemaakt op uw IBAN rekeningnummer.

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2019
-

Indien u dit formulier invult, zal Evenmens uw gegevens registreren en gebruiken zodat
Evenmens de administratieve afhandeling van de mantelzorgwaardering 2019 kan uitvoeren.
Evenmens registreert en gebruikt de persoonsgegevens van de mantelzorger en/of
zorgvrager voor het leveren van een passende dienstverlening aan de cliënten.

Naam:

Dhr/Mevr………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………....................................................

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………..
Mailadres:

………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon:

……………………………………………………………………………………………………….

Ik ben mantelzorger voor:
Naam:

Dhr/Mevr…………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….
Sinds wanneer?

…………………………………………………………………………………………………………

Hoeveel uur per week?

………….…………………………………………………………………………………………..

Handtekening zorgvrager: ………………………………………………………………………………………………………

□

Compliment á € 50,= storten op IBAN rekeningnummer .............................................

□

Ik wil graag gebruik maken van het ZINiN arrangement

Ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Ik wil in het vervolg graag informatie (blijven) ontvangen van Evenmens over mantelzorgactiviteiten,
themabijeenkomsten en andere ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers en hierbij geef ik
toestemming mijn gegevens te registreren bij Evenmens voor het verder ontwikkelen van
mantelzorgondersteuning.
Datum ……………………………………..

Handtekening ……………………………………………….

