Aanvraagformulier Waardering Mantelzorg 2021

De gemeente Krimpenerwaard waardeert uw inzet als mantelzorger enorm! Als blijk van waardering
ontvangen mantelzorgers in 2021 Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van € 100,-.
Wanneer bent u mantelzorger?
U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de
gemeente Krimpenerwaard. U zorgt in ieder geval voor een periode van drie maanden en voor ten
minste gemiddeld acht uur per week voor de zorgvrager. Per zorgvrager kunnen maximaal twee
mantelzorgers de waardering aanvragen. Een mantelzorger kan één waardering per jaar ontvangen.
Het geven van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u
als partner, ouder of familielid aan iemand geeft. Mantelzorg gaat over meer zorg dan men normaal
gesproken van elkaar kan verwachten.
1.

Ik bevestig dat ik mantelzorger ben:

0 Dhr. / 0 Mw.
Voornaam / -letters
Achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Uw relatie tot de zorgvrager:

Combineert u de mantelzorg met een betaalde baan? Ja / Nee

Korte omschrijving mantelzorgsituatie:

Waar bestaat de mantelzorg uit en hoeveel tijd besteedt u hier gemiddeld aan per week?

2.

Ik ben mantelzorger voor onderstaande inwoner van de gemeente Krimpenerwaard:

0 Dhr. / 0 Mw.
Voornaam / -letters
Achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

3. U dient als mantelzorger ingeschreven te staan bij WelZijn Krimpenerwaard
WelZijn Krimpenerwaard voert in de gemeente Krimpenerwaard de mantelzorgondersteuning
en -waardering uit voor de gemeente. Alleen mantelzorgers die ingeschreven staan bij WelZijn
Krimpenerwaard kunnen een aanvraag indienen.
4. Verklaring mantelzorgverlening
Mantelzorg komt voort vanuit de persoonlijke relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager.
Mantelzorg is zorg bovenop de gebruikelijke zorg die niet door een beroepskracht wordt gegeven.
Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde mantelzorger tenminste gemiddeld 8 uur per week
gedurende een periode van ten minste 3 maanden in 2021 zorg verleent aan de bovengenoemde
zorgvrager.
Ondertekening:
Plaats en datum …………………………………

Plaats en datum …………………………….….

Handtekening mantelzorger .……………………

Handtekening zorgvrager ……………………..

5. Toestemmingsverklaring gegevensregistratie mantelzorgwaardering
Ondergetekenden geven hierbij toestemming aan WelZijn Krimpenerwaard om de adresgegevens te
geven aan de stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie voor de bezorging van de
Krimpenerwaardcadeaubonnen. Ondergetekenden geven daarnaast ook toestemming aan de
welzijnsstichting om de persoonsgegevens te registeren en als dit nodig is, te controleren bij de
gemeente Krimpenerwaard.
N.B. U kunt alleen cadeaubonnen ontvangen, als u deze toestemming geeft. Uw gegevens worden
alleen gebruikt voor de in dit formulier genoemde doeleinden.
Ondertekening:
Plaats en datum …………………………………

Plaats en datum …………………………….….

Handtekening mantelzorger .……………………

Handtekening zorgvrager ……………………..

Dit formulier kunt u inleveren bij de stichting WelZijn Krimpenerwaard
Dit ingevulde formulier kunt u per post versturen of inleveren bij het mantelzorgpunt van de
welzijnsstichting bij u in de buurt. U kunt het formulier ook inscannen en per e-mail versturen naar de
welzijnsstichting. Uw aanvraagformulier dient vóór 1 december 2021 bij WelZijn Krimpenerwaard
ingeleverd te zijn.
WelZijn Krimpenerwaard
Postadres: Postbus 47, 2860 AA Bergambacht
E-mail: info@welzijnkrimpenerwaard.com
Telefoon: 085-0662370
Locatie-adressen mantelzorgpunten
- Oranjeplaats 45, 2871 TL Schoonhoven
- Talmastraat 1, 2941 GS Lekkerkerk
- Burgemeester Huijbrechtstraat 2, 2861 DA Bergambacht
Loket Samenleving en Zorg van de gemeente Krimpenerwaard
Heeft u een vraag aan de gemeente? Neemt u dan contact op met het loket Samenleving en Zorg via
telefoonnummer 14 0182.
De Krimpenerwaardcadeaubonnen worden bij u thuis bezorgd
De Krimpenerwaardcadeaubonnen worden bij de mantelzorger thuis bezorgd door de stichting
Marketing & Promotie Krimpenerwaard. Hierbij moet u tekenen voor ontvangst. De bonnen worden op
3 momenten in het jaar bezorgd. Afhankelijk van het moment van aanvraag gebeurt dit in mei,
augustus of december. Als u buiten de Krimpenerwaard woont worden de bonnen met aangetekende
post naar uw huisadres verstuurd.
Op de website www.cadeaubonkrimpenerwaard.nl vindt u meer informatie over de bonnen en waar u
deze kunt besteden.

