
Vervolg aanvraag 

 

 Ik kom naar de feestelijke uitreiking op 9 november van 15:30- 17:00 uur 

in St. Joseph, Heilig Levenstraat 4, Montfoort. 

 Ik haal de waardering op 11 of 13 november op. U kunt gewoon even 

binnen lopen. (Er is geen feestelijk programma) 

 

Inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg 

 Schrijf mij in bij het Steunpunt Mantelzorg zodat ik de nieuwsbrief  

en informatie ontvang over van belang zijnde regelingen. 

 Schrijf mij uit. Ik wil geen berichten over mantelzorg ontvangen. 

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de mantel-
zorgwaardering tenzij u ingeschreven wilt worden of al ingeschreven staat bij het Steunpunt 
Mantelzorg. 

 

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan ondersteuning? 

Neem contact op met de mantelzorgconsulent, Marleen Visser. 

 
Kasteelplein 5 
3417 JG Montfoort 
T 0348-46 91 09 
M: mantelzorgwaardering@swomontfoort.nl 

De Mantelzorgwaardering 2019 wordt uitgevoerd door SWOM,  

in opdracht van de Gemeente Montfoort 

Vraag dan nu de mantelzorgwaardering aan 

Mantelzorg  
doe je samen 



Mantelzorgwaardering 2019 

Wij willen mantelzorgers in de gemeente Montfoort en Linschoten bedanken 

voor hun inzet en daarom bieden wij dit jaar vanuit de gemeente Montfoort 

de mantelzorgwaardering aan. De waardering bestaat uit VVV-bonnen en een 

feestelijke uitreiking. 

Bent u een mantelzorger? 

 U levert in 2019 minimaal 8 uur per week 3 maanden aaneengesloten 

zorg aan iemand uit uw omgeving (partner, ouder, kind, vriend(in),  

huisgenoot, buurtgenoot). 

 Degene voor wie u zorgt woont in Montfoort of Linschoten (als  

mantelzorger kunt u ook in een andere gemeente wonen). 

Herkent u zich in bovenstaande punten, of kent u iemand die mantelzorger 

is? Dan kunt u voor uzelf of een ander de mantelzorg-waardering aanvragen. 

Als u voor een ander aanvraagt moet diegene hier wel van op de hoogte zijn 

in verband met de verwerking van gegevens. 

De waardering wordt op 9 november van 15:30-17:00 uur feestelijk  

uitgereikt in Sint Joseph, Heilig Levenstraat 4 in Montfoort. 

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de feestelijke uitreiking? Geen probleem, er 

zijn twee momenten gepland waarop u gewoon even binnen kunt lopen om 

de waardering op te halen: 

 Maandag 11 november tussen 15:30—16:30 uur in het DoeMeeHuis,  

Jacob van Barneveldstraat 24, Linschoten  

 Woensdag 13 november tussen 18:00—19:00 uur in het DoeMeeHuis, 

Kasteelplein 7, Montfoort. 

Met dit formulier kunt u éénmalig de mantelzorgwaardering aanvragen.  

Graag inleveren vóór 1 november 2019 

U kunt een volledig ingevuld aanvraagformulier opsturen of het digitale  

formulier op de website invullen. 

Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2019 

Persoonlijke gegevens mantelzorger (graag alle velden invullen) 

Aanhef:   heer/mevrouw 

Voorletters:    …………………………………………………………………. 

Achternaam:   …………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………. 

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

E-mail:    …………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  …………………………………………………………………. 

Geboortedatum:   …………………………………………………………………. 

Gegevens van de persoon waar u voor zorgt: (Deze gegevens worden gebruikt voor de  

mantelzorgwaardering en daarna verwijderd). 

Naam en voorletters:  …………………………………………………………………. 

Relatie met mantelzorger:  partner/ouder/kind/vriend(in)/huisgenoot/ 

    buurtgenoot/anders………………………………... 

Woonplaats:   …………………………………………………………………. 

Welke zorg biedt u?  ……………………………………………………………….... 

    ……………………………………………………………….…. 

Op de achterzijde staat het vervolg van het aanvraagformulier 


