
Registratieformulier Mantelzorg   
 

Welzijn De Meierij Steeg 9F,  5482 WN Schijndel en Odendael 3,  5492CT Sint-Oedenrode 

  Telefoon:   073-5441400   E-mail:   info@welzijndemeierij.nl 

 
Registratie mantelzorger  

Datum aanvraag : 

Voornaam             : Voorletters :  

Achternaam  :                                               Tussenvoegsel : 

Geslacht  :  man / vrouw 

Straat en huisnummer: 

Postcode  : Woonplaats : 

Telefoonnummer(s) : 

E-mailadres  : 

Geboortedatum (d/m/j): 

 
 
Ter informatie: 
Registratie als mantelzorger 
U bent voor de gemeente Meierijstad mantelzorger als: 

‐ U onbetaalde zorg verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
ouder, kind of ander familielid, vriend of buur; 

‐ U langdurig deze zorg geeft (minstens 3 maanden achtereen volgend), vanuit uw 
persoonlijke band met die persoon. 

‐ De persoon die door u wordt geholpen een inwoner is van Meierijstad. 
Als u geregistreerd staat ontvangt u van ons drie keer per jaar de Mantelzorgnieuwsbrief.  
 
 
Wilt u door Welzijn De Meierij geregistreerd worden als mantelzorger? 
Geef dan uw onderstaande gegevens persoonlijk, per post of via email aan ons door. 
 
 
Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat Welzijn de Meierij mijn 
gegevens mag registreren.  
 
       

 
Handtekening:  ________________________________  

     
Datum:   ________________________________ 
 

 
Na aanmelding worden je persoonsgegevens geregistreerd. 
Welzijn De Meierij registreert ook of je toestemming verleent om gegevens en/of foto's te 
gebruiken voor andere activiteiten en dienstverlening van Welzijn De Meierij. 
 
Vul daarvoor ook het volgende blad 'Toestemmingen Publicaties en informatieverstrekking' 
in. Per categorie kan daar ingevuld worden of je wel of geen toestemming verleent.

mailto:info@welzijndemeierij.nl


Toestemmingen Publicaties en informatieverstrekking 
 

* s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is 
 

Welzijn De Meierij registreert haar relaties zoals deelnemers aan activiteiten of vrijwilligers. 
Tijdens (zelfstandig of in samenwerking georganiseerde) activiteiten worden wel eens foto’s 
gemaakt. Die kan Welzijn De Meierij gebruiken in een folder, op de website of als bijlage van een 
persbericht. Hiervoor is toestemming nodig van de betrokkenen die herkenbaar op een foto staan. 
Enkele keren per jaar sturen wij informatie over onze activiteiten naar belangstellenden. Om te 
voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is ook daar toestemming 
voor nodig. 
 
De verleende toestemmingen worden vastgelegd, zodat Welzijn De Meierij zich kan 
verantwoorden als daar naar wordt gevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zijn 
verplicht om uw toestemming schriftelijk (email of papier) vast te leggen.  Het vastleggen van 
toestemmingen wordt per categorie gedaan. Het is ondoenlijk om steeds opnieuw voor een 
bepaalde actie uw toestemming te vragen. Daarom vragen wij u om hieronder per categorie aan 
te kruisen of u wel of geen toestemming geeft en dit formulier daarna af te geven bij Welzijn De 
Meierij of te scannen en te sturen naar info@welzijndemeierij.nl. 
 
U kunt op elk gewenst moment voor één of meerdere vormen uw toestemming intrekken. 
In dat geval zullen wij onze registratie aanpassen en ondervindt u geen last meer van ongewenst 
gebruik. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 Toestemming betreffende 

 wel  niet Publicatie van afbeeldingen van gezamenlijke activiteiten van   
    Welzijn De Meierij met de gemeente Meierijstad en/of Ons welzijn) 

 wel  niet Publicaties van afbeeldingen door Welzijn De Meierij 

 wel  niet Informatie verstrekken over Mantelzorg 

 wel  niet Informatie verstrekken over Vervoer op maat en Eropuitbus 

 wel  niet Informatie verstrekken over Maatjes 

 wel  niet Informatie verstrekken over Overige zaken van Welzijn De Meierij 
 
 

Mevr.* / Dhr.* Naam:    _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Postcode: _______________ Woonplaats: _________________________________________ 

Handtekening: _______________________________________ Datum: ___________________ 

Indien wij u informatie per email mogen sturen, wilt u dan ook uw emailadres invullen: 

Emailadres: _________________________________________________________________________ 
 


