Verzilveren mantelzorgcompliment 2020
U heeft een mantelzorgcompliment ter waarde van € 200 ontvangen van een
inwoner van Alphen aan den Rijn aan wie u het afgelopen jaar voor een
langere periode mantelzorg heeft verleend. U vraagt de uitbetaling van het
mantelzorgcompliment bij de gemeente aan.
Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan de
inzet van mensen die mantelzorg verlenen aan inwoners.
Het mantelzorgcompliment is dan ook bedoeld als waardering voor uw
inzet als mantelzorger.

Goed om te weten
•

Vraag de verzilvering vóór 16 december 2020 aan.

•

U ontvangt € 200 op uw bankrekening op 10 november 2020, de Dag
van de Mantelzorg, als u tot en met 30 oktober 2020 ingediend heeft.
Verzilveringen tot en met 15 december worden in december uitbetaald.

•

Na 15 december kan niet meer verzilverd worden en kom het recht op
de betaling te vervallen.

Aanvraag
U regelt het snel online op www.alphenaandenrijn.nl/bedankt
Of u vraagt aan uw netwerk, Tom in de buurt of het Serviceplein hulp voor
het invullen van dit formulier.
Voor het inleveren van dit formulier of ondersteuning van het Serviceplein
belt u met 14 0172 (optie1).
In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen inloop. Het
Serviceplein maakt een afspraak met u.

U neemt dan mee:
•

het aanvraagformulier (volledig) ingevuld (bewaar eventueel een kopie
voor uw eigen administratie).

•

uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

•

uw bankpas met daarop het IBAN nummer duidelijk zichtbaar.

Tot slot kunt u ook het formulier opvragen via 14 0172 (optie 1).
Het aanvraagformulier stuurt u op naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v. maatschappelijke ontwikkeling/ Mantelzorgcompliment verzilvering
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Regelingen voor vrijwilligers en uitbetaling
•

Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de
Belastingdienst. Ontvangt u als mantelzorger nog andere
vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 170 per maand of meer
dan € 1.700 per jaar? Dan moet u loonbelasting betalen.

•

Ontvangt u als mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een
vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de
uitkering niet wanneer de vergoeding minder is dan € 170 per maand
of € 1.700 per jaar.

•

Zit u als mantelzorger in een traject met schuldhulpverlening?
➢ Neem eerst contact op met het Serviceplein via 140172 (optie1).
U kunt voor € 200 waardebonnen ontvangen in plaats van
uitbetaling op een bankrekening.
➢ Lever daarna pas het 'Aanvraagformulier Verzilveren
mantelzorgcompliment 2020' in zonder uw
bankrekeningnummer te vermelden. Let op: Vraag geen
verzilvering aan via de website!

Aanvraagformulier Verzilveren Mantelzorgcompliment 2020

U kunt dit formulier inleveren in het gemeentehuis door een afspraak te maken met het
Serviceplein via 14 0172 (optie 1) of door het op te sturen naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v. maatschappelijke ontwikkeling/ Mantelzorgcompliment
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Voor een afspraak op het Serviceplein neemt u mee:
•

het formulier volledig ingevuld (bewaar eventueel een kopie voor uw administratie)

•

uw mantelzorgcompliment

•

uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

•

uw bankpas met daarop het IBAN nummer duidelijk zichtbaar

Ik geef ondersteuning en het mantelzorgcompliment is voor mij aangevraagd. Mijn
gegevens zijn:
Voorletters
Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
BSN (Burgerservicenummer)
IBAN (bankrekeningnummer)
Naam bankrekeninghouder

Verzilveringscode (deze staat op het compliment)

Kruis aan als u dit wilt:
□ Ja, ik wil meer informatie over Mantelzorgondersteuning (bijv. advies, training,
respijtzorg, mantelzorgcafé). Tom in de buurt mag mij daarover bellen
□ Ja, ik wil de nieuwsbrief over Mantelzorgondersteuning van Tom in de buurt ontvangen.
Mijn e-mailadres is: _____________________________________________

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Naam:

Handtekening:

Datum:

Plaats:

