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AANVRAAGFORMULIER MANTELZORGCOMPLIMENT 2021 

1. GEGEVENS VAN DE MANTELZORGER 

Voorletters en achternaam ______________________________________________________________ 

Adres    ______________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats  ______________________________________________________________ 

Geboortedatum   ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer  ______________________________________________________________ 

 E-mailadres   ______________________________________________________________ 

Ik ben mantelzorger voor:   

IBAN (bank/girorekening):  
2. IK BEN MANTELZORGER VOOR   

Voorletters en achternaam ______________________________________________________________ 

Adres    ______________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats  ______________________________________________________________ 

Geboortedatum   ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer  ______________________________________________________________ 

 

3. BESCHRIJVING VAN DE MANTELZORG 

Wat is de reden dat de zorgvrager mantelzorg nodig heeft? _________________________________________ 

Omschrijving mantelzorgtaken/activiteiten: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4. VERKLARING EN ONDERTEKENING 

Graag aanvinken indien van toepassing: 
 Ik verklaar dat ik langdurig (meer dan 3 maanden aanééngesloten) en intensief (meer dan 8 uur per 

week), onbetaald mantelzorg verleen.   
 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga akkoord met het opnemen van mijn gegevens in 

het bestand van Stichting Welzijn Lochem - Knooppunt Mantelzorg. 
 Ik wil de nieuwsbrief (blijven) ontvangen waarin ik op de hoogte word gehouden van activiteiten, 

bijeenkomsten, nieuws en ontwikkelingen voor mantelzorgers. 
 Ik heb kinderen in de leeftijd tot en met 23 jaar. 

 Ik combineer het mantelzorgen met een betaalde baan. 

Datum __________________    Datum __________________ 
 
Handtekening mantelzorger _____________________ Handtekening zorgvrager _____________________ 
 
Met het insturen van dit formulier geef je ons toestemming om deze gegevens op te slaan in ons mantelzorgbestand. We 
gebruiken de gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Voor de voorwaarden en onze privacyverklaring verwijzen we je 
graag door naar: www.welzijnlochem.nl  

Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.             

 partner  kind  ouder(s)  buren  _____________ 

L N 

http://www.welzijnlochem.nl/


 

 STICHTING WELZIJN LOCHEM   l   KNOOPPUNT MANTELZORG   l   0573-297000   l   MANTELZORG@WELZIJNLOCHEM.NL   l   WWW.WELZIJNLOCHEM.NL  

MANTELZORGCOMPLIMENT 2021 

Zorg je intensief voor een ander? Woon je met iemand samen die langdurig ziek is, verslaafd of in de war, of 

een beperking heeft? Heb je extra zorg voor jouw partner, een van je ouders of voor een kind? Of is er iemand 

in je omgeving – een familielid, vriend of buur – voor wie jouw hulp onmisbaar is? De gemeente Lochem wil je 

heel graag bedanken voor wat je doet!  

Als mantelzorger ben je veel belangrijker dan je zelf misschien denkt. Als blijk van waardering stelt de 

gemeente Lochem een bedrag van € 100,- ter beschikking voor mantelzorgers: het Mantelzorgcompliment. 

WIE KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING? 

De criteria waaraan mantelzorgers moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen zijn:  

- Per zorgvrager kan voor één mantelzorger (van 24 jaar of ouder) een mantelzorgcompliment worden 

aangevraagd (zijn er meer mantelzorgers betrokken, dan kunnen zij het onderling verdelen); 

- De zorgvrager dient inwoner te zijn van de gemeente Lochem;  

- De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Lochem; 

- Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, 

ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt. Als criterium geldt: de mantelzorger verleent 

langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week), onbetaalde zorg; 

- Elke mantelzorger kan maximaal 1 mantelzorgcompliment aanvragen en per adres wordt maximaal 1 

mantelzorgcompliment uitgedeeld; 

- Voor kinderen/jongeren tussen de 4 en 24 jaar is een apart aanvraagformulier.  

- De mantelzorger dient zelf het aanvraagformulier in te vullen. Het compliment kan niet door een 

ander worden aangevraagd. 

WAT JE MOET WETEN 

- De aanvraag voor 2021 moet uiterlijk 30 november 2021 bij ons binnen zijn.  

- Je ontvangt een bevestiging zodra het mantelzorgcompliment is toegekend (binnen ca. 4 weken). 

- Geen bevestiging ontvangen? Neem uiterlijk 10 december 2021 contact op. Na die datum worden er 

geen aanvragen meer in behandeling genomen.  

- Als het mantelzorgcompliment wordt toegekend, dan ontvang je een schriftelijke bevestiging zodra je 

het compliment kunt verwachten. Aanvragen die voor 15 oktober bij ons binnen zijn, proberen we 

uiterlijk 10 november – de landelijke dag van de mantelzorg, over te maken. Aanvragen die na 15 

oktober binnenkomen, worden binnen ca. 4 weken verwerkt. 

STUREN OF AFGEVEN 

Het formulier graag (zonder postzegel) versturen naar:  

Stichting Welzijn Lochem 
tav Mantelzorgcompliment  
antwoordnummer 30 
7240 VB LOCHEM 
 
Mailen kan ook: mantelzorg@welzijnlochem.nl 
Binnenkort zal er ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn. Hou hiervoor onze website in de gaten. 
 
VRAGEN OF HULP NODIG? 
Heb je vragen over het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op via 0573-297000. We 
helpen je graag.  
 
Kijk ook eens op de pagina met veel gestelde vragen op welzijnlochem.nl.  
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