
Aanmeldformulier jonge mantelzorgers 

Het jongerenwerk van Neie Naober en Sport Tynaarlo komen graag in contact met jonge 

mantelzorgers. Als jonge mantelzorger zorg jij goed voor anderen. Vaak doe je dit naast school, je 

vrienden en hobby’s. Dat is pittig! Het kan zijn dat je hierdoor meer zorg op je neemt dan jouw 

leeftijdsgenoten.  

Maar dat jij goed voor jezelf zorgt, is ook heel belangrijk! Daarom organiseren het jongerenwerk en 

Sport Tynaarlo regelmatig leuke activiteiten en ontmoetingen voor en door jou. Wij zijn benieuwd 

waar jij behoefte aan hebt en je mag jouw ideeën met ons delen. Tijdens deze activiteiten en 

ontmoetingen, merk je dat je niet de enige bent. Je komt dan in contact andere jonge mantelzorgers. 

Je kunt, als je dat wilt, jouw verhaal kwijt. Met elkaar zorgen we voor leuke en ontspannen 

bijeenkomsten! 

 

1. Persoonsgegevens jonge mantelzorger: 

 

Naam: …………………………………………………………………………... 

 

Geslacht: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Straat: …………………………………………………………………………... Huisnummer: …………………………. 

Postcode: ……………………………………………………………………… Woonplaats: …………………………………………. 

 

Telefoonnummer: …………………………………………………………. 

 

Mailadres: …………………………………………………………………… 

 

Relatie tot zorgvrager (broertje, zusje, kleinkind e.d.): ……………………………………………………………………… 

 

2. Onder de 18? Gegevens contactpersoon: 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………….. 

Mailadres: ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Je wordt op de hoogte gehouden van activiteiten en informatie voor jonge mantelzorgers. Op 

welke manier wil je bij voorkeur geïnformeerd worden? 

□ Per mail       □ Via Whatsapp 

 



4. Heb je zelf een idee op welke manier jonge mantelzorgers het beste ondersteunt kunnen 

worden? Wat zou je graag willen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Door dit formulier in te vullen verklaar ik: 

√ Een mantelzorg rol te vervullen / zorg te dragen voor gezins-of familielid. 

√ Dat ik toestemming verleen voor het registreren van de ingevulde gegevens. (Hier wordt 

zorgvuldig mee om gegaan. 

 

 

Datum: ……………………………………  Plaats: ………………………………………………………………… 

 

 

 

Handtekening :  …………………………………………………………………………….. 

 

 

Onder de 18? Handtekening ouder: ……………………………………………… 

 

 

Dit formulier graag volledig invullen en op sturen of verzenden naar onderstaande gegevens; 

 

Postadres:      Mailadres: j.damstra@neienaober.nl 

Jongerenwerk Neie Naober 

Middenstraat 1 

9471 GC Zuidlaren 

    

         

         

     


