
 

Aanmeldformulier mantelzorgers 

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân willen weten wie er mantelzorger zijn in hun 

gemeenten. Er wordt daarom een mantelzorgers- register bijgehouden. Mantelzorgers die 

geregistreerd staan worden periodiek geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod en ontvangen 

bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten.  

 

Dit aanmeldformulier is bedoeld voor mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan. Staat u nog 

niet geregistreerd, dan kunt u zich via dit formulier aanmelden. Als u dat voor 1 februari 2020 doet dan 

ontvangt u een cadeaubon van € 40,00. 

 

1. Persoonsgegevens mantelzorger 
 
Naam:     ________________________________________________________ 

Adres:     ________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 

Geslacht *:     □ man  □ vrouw      Geboortedatum: ___________________________ 

Relatie tot zorgvrager:   ________________________________________________________ 

Korte omschrijving mantelzorgtaken:  

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Persoonsgegevens zorgvrager 
 
Naam:     ________________________________________________________ 

Adres:     ________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 

Geslacht *:     □ man  □ vrouw           Geboortedatum:  

______________________________ 

 

3. U wordt op de hoogte gehouden van activiteiten en informatie voor mantelzorgers. Op welke manier  
wilt u bij voorkeur geïnformeerd worden?   
 
□ Per e-mail  □ Per post    Mijn e-mailadres is:  ____________________________________________ 
 
                                                                                                          * aankruisen wat van toepassing is 

  



  

4. Hebt u zelf een idee op welke manier de gemeente mantelzorgers het beste zou kunnen 
ondersteunen? Waar heeft u het meeste behoefte aan? 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Verklaring in te vullen door de mantelzorger 
 
Hierbij verklaar ik:  
 

 dat ik langdurig, intensieve en onbetaalde zorg verleen aan de bovengenoemde zorgvrager; 
 dat ik de gemeenten toestemming verleen voor het registeren van de ingevulde gegevens; 
 dat ik toestemming geef aan de gemeente om deze gegevens ter beschikking te stellen aan 

de organisatie die voor de gemeenten de mantelzorgondersteuning uitvoert. 
 

 

 

U kunt dit formulier – zonder postzegel – sturen naar:  

Gemeente Dantumadiel 
t.a.v. M. Paulusma 
o.v.v. Meldactie Mantelzorg 
p/a Antwoordnummer 13 
9250 XE  KOLLUM 
 

U kunt desgewenst het ingevulde formulier ook scannen en per e-mail versturen aan:  
info@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van ‘Meldactie Mantelzorg’ 

 

 

                                                                                                          * aankruisen wat van toepassing is 

mailto:info@noardeast-fryslan.nl

