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Onderwerp Aanvraag mantelzorgcompliment 2022 Hendrik-Ido-Ambacht 

Aanmelden vóór 1 december! 

 

 

Beste mantelzorger, 

 

U bent van grote waarde voor de Ambachtse samenleving. Zonder 

mantelzorgers zoals u, zou Hendrik-Ido-Ambacht er heel anders uit zien. U 

maakt het leven van een ander mooier door in uw vrije tijd zorg, praktische hulp 

en emotionele steun te bieden aan een naaste. De tijd en energie die u hier in 

steekt gaat aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht niet ongemerkt voorbij. 

 

De gemeente vindt het belangrijk om stil te staan bij uw inzet. Dit doen zij door 

jaarlijks verschillende activiteiten te organiseren waaronder het uitreiken van het 

mantelzorgcompliment.  

 

Mantelzorgcompliment 

Ook dit jaar kunt u het compliment aanvragen. Het betreft een VVV-cadeaukaart 

van € 100,00 voor een volwassen mantelzorger of van € 25,00 in het geval van 

een jonge mantelzorger (vanaf 8 tot en met 17 jaar). Volwassen mantelzorgers 

moeten de pas elk jaar aanvragen. Jonge mantelzorgers krijgen de pas 

automatisch toegestuurd als ze ingeschreven staan bij MEE Mantelzorg.  

 

MEE Mantelzorg stuurt de VVV-cadeaukaart naar u op, namens de gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht.  

 

Voorwaarden verstrekken mantelzorg compliment 

Voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment gelden een aantal 

voorwaarden: 

• De mantelzorger verleent tenminste acht uur per week en/of langer dan 

drie maanden mantelzorg aan de hulpvrager (dit geldt niet voor jonge 

mantelzorgers (8 t/m 17 jaar)). 

•  Degene die de mantelzorg ontvangt (de hulpvrager) is een inwoner van 

de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De mantelzorger mag wel een 

inwoner zijn van een andere gemeente. 
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• De mantelzorger vult het aanvraagformulier in en wordt aan de hand 

daarvan geregistreerd bij MEE Mantelzorg (als u nog niet geregistreerd 

bent). 

• Er worden maximaal twee mantelzorgcomplimenten per hulpvrager 

uitgekeerd als er meerdere mantelzorgers over de vloer komen. Aan een 

mantelzorger wordt maximaal één mantelzorgcompliment verstrekt.  

• Per adres mogen maximaal twee mantelzorgcomplimenten worden 

aangevraagd (dit geldt niet voor het compliment voor de jonge 

mantelzorgers). 

Aanmelden en overige informatie 

• Wij geven er de voorkeur aan dat u zich digitaal opgeeft voor de VVV-

cadeaukaart door het ingevulde formulier via de mail te sturen naar  

WaarderingHIA2022@meemantelzorg.nl 

• Stuurt u alstublieft slechts één formulier tegelijk per mail! Dus heeft u 

twéé aanvraagformulieren, dan graag ook twéé mails versturen, elk met 

een eigen aanvraagformulier.  

• Mocht u geen computer hebben, of niet digitaal vaardig genoeg zijn, dan 

kunt u zich opgeven via bijgaand aanvraagformulier 

mantelzorgcompliment 2022. Dit kunt u aan MEE toesturen vóór 1 

december 2022 (voor het adres van MEE: zie het aanvraagformulier).  

• U gebruikt één formulier per mantelzorger. 

• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  

• De verzending van de VVV-cadeaukaarten vindt eind december plaats. 

• Heeft u op 8 januari 2023 nog geen VVV kaart ontvangen maar heeft u de 

VVV kaart wel aangevraagd? Bel of mail dan alleen tussen 9 en 13 

januari 2023 naar MEE.  

• U ontvangt géén bevestiging van ontvangst van uw aanvraagformulier als 

u zich per post opgeeft. 

• U ontvangt een AUTOMATISCHE reply (antwoord) per mail als u zich 

digitaal opgeeft.  

• Heeft u deze automatische reply niet ontvangen? Bel dan even naar MEE 

Mantelzorg, want dan is er iets niet goed gegaan.  

• Voor vragen kunt u bellen met: 078 – 206 32 02 of mailen naar:  

WaarderingHIA2022@meemantelzorg.nl 

 

Nogmaals hartelijk dank voor de fantastische manier waarop u zich inzet voor uw 

naaste. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hoopt dat u aan dit compliment veel 

plezier beleeft!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Namens de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 

 

Magda Slimmens 

Consulent mantelzorg bij MEE Mantelzorg 
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