
MA
NT

EL
ZORGCOMPLIMENT

www.welzijnloch
em

.n
l2018

aanvraagformulier 
mantelzorgcompliment
mantelzorg is zorg die langer dan 3 maanden, onbetaald wordt verleend, 
voor meer dan 8 uur per week en is niet leeftijdsgebonden. iemand die 
mantelzorg verleent, verdient waardering voor zijn of haar hulp.

De gemeente Lochem heeft besloten, als blijk van waardering, hiervoor een bedrag van €100,- ter beschikking te stellen 
voor Mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden voor maximaal 1 Mantelzorger (van 24 jaar of 
ouder) rond de persoon die hulp ontvangt. De hulpvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Lochem. Elke 
Mantelzorger kan maximaal 1 Mantelzorgcompliment aanvragen en per adres wordt maximaal 1 Mantelzorgcompliment 
uitgedeeld. 

Voor kinderen en jongeren tussen de 4-24 jaar die opgroeien met zorg, is een apart aanvraagformulier.  

blad 1 van 2

Naam en voorletters: 

Adres:         

Postcode + woonplaats:

Geboortedatum:         Man      Vrouw

Telefoonnummer(s);       Mobiel:

Wat is de reden dat u mantelzorg ontvangt?

Waarbij heeft u hulp nodig?

gegevens van degene die hulp ontvangt1
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gegevens van de mantelzorger

Naam en voorletters: 

Adres:         

Postcode + woonplaats:

Geboortedatum:          Man      Vrouw

Telefoonnummer(s);       Mobiel:

 E-mailadres:

Wat is uw relatie met degene die hulp ontvangt?

IBAN (bank/girorekening):         N        L

  

mantelzorgverrichtingen
Verricht u deze mantelzorgtaken:

Langer dan 3 maanden? ja nee         Meer dan 8 uur per week?   ja nee

Zijn deze uren onbetaald? ja nee         Woont de hulpvrager in de gemeente Lochem? ja nee

Zijn er kinderen/jongeren tussen de 4-24 jaar betrokken?     ja nee

ondertekening

Datum    Plaats     Handtekening Hulpvrager

Datum    Plaats     Handtekening Mantelzorger

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen waarin wij u op de hoogte houden van activiteiten, bijeenkomsten,  

nieuws en ontwikkelingen:  ja, per mail    ja, per post   nee 

verzending en registratie
Om in aanmerking te komen voor het Mantelzorgcompliment vult u dit formulier volledig en naar waarheid in  
en stuurt u het vóór 31 december 2018 zonder postzegel naar:

Stichting Welzijn Lochem
Knooppunt Mantelzorg
Antwoordnummer 30
7240 VB LOCHEM

U kunt het formulier ook mailen naar: mantelzorg@welzijnlochem.nl of afgeven bij Stichting Welzijn Lochem in  
Den Oldenhof, Hoofdstraat 45B, in Gorssel, of aan de Dr. Rivestraat 1, in Lochem. Met het insturen van dit formulier 
geeft u ons toestemming om deze gegevens op te slaan in ons mantelzorgbestand. We gebruiken uw gegevens 
uitsluitend voor onze dienstverlening. Voor de voorwaarden en onze privacyverklaring verwijzen we u graag door naar: 
www.welzijnlochem.nl

Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
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blad 2 van 2


