
Mantelzorgwaardering 2017 
Vervolg aanvraag Mantelzorgwaardering 2017 

 

 De mantelzorger waar de waardering voor aangevraagd wordt is op 

de hoogte van het delen van zijn/haar gegevens ten behoeve van 

de mantelzorgwaardering. (indien u voor een ander aanvraagt) 

 Ik kom naar de feestelijke uitreiking op 10 november van 15:30 -

 17:00 uur in zalencentrum St. Joseph te Montfoort 

 Stuur mij de mantelzorgwaardering per post 

 

Steunpunt Mantelzorg 

Wil je je inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg om vrijblijvend informa-

tie en advies te kunnen ontvangen? 

 Ja 

 Nee 

 

Wil je meer informatie of heb je behoefte aan ondersteuning? 

 Ja (mantelzorgconsulent neemt contact met je op) 

 Nee 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:  

Om ‘t Hof 8 

3417 JA Montfoort 

(0348) 46 91 09 

mantelzorgwaardering@swomontfoort.nl 

De Mantelzorgwaardering 2017 wordt uitgevoerd door SWOM,  

in opdracht van de Gemeente Montfoort 

De mantelzorgwaardering kun je tot uiterlijk 3 november 2017 aanvragen 



Ben je een jonge mantelzorger? 

 Je zorgt voor iemand uit jouw omgeving (ouder, broer of zus) 

 Degene voor wie je zorgt woont in Montfoort of Linschoten (als jonge 

mantelzorger kun je ook in een andere gemeente wonen) 

 Je zorgt langer dan drie maanden minimaal acht uur per week voor 

deze persoon 

 

 

Mantelzorgwaardering 2017 

Herken je jezelf in de bovenstaande punten, of ken je iemand die  mantel-

zorger is (bijvoorbeeld jouw buurmeisje, buurjongen, neef of nicht)? Dan 

kun je voor jezelf of een ander de mantelzorgwaardering 2017 aanvragen.  

Wij willen mantelzorgers in de gemeente Montfoort en Linschoten bedan-

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

Mantelzorgwaardering 2017 aan. Deze zal bestaan uit VVV-bonnen voor 

mantelzorgers vanaf 16 jaar. Jongeren tot 16 jaar kunnen kiezen voor een 

VVV-bon of een bioscoopbon. 

Deze waardering wordt door SWOM in de maand november 2017 uitge-

reikt.  

Met dit formulier kun je eenmalig de Mantelzorgwaardering 2017 aanvragen.  

De uiterlijke inleverdatum is 3 november 2017. 

Stuur het ingevulde aanvraagformulier op of vul het digitale formulier op de 

website in.  

Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2017 

Persoonlijke gegevens jonge mantelzorger (graag alle velden invullen) 

Aanhef:   J/M 

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

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

Adres:    …………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

Gegevens van de persoon waar je voor zorgt:  

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

Relatie met mantelzorger:  ouder/broer/zus of anders……………………….. 

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

Welke zorg bied je?  …………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………. 

Steekproefsgewijs kan er worden gecontroleerd. 

Op de achterzijde staat het vervolg van het aanvraagformulier 


