
Per maand inleveren. Uiterlijk inleveren in de eerst week van de volgende maand. mei 2020 

Naam pleegouder(s) Naam pleegkind 

Adres 

Postcode en woonplaats 

E-mailadres

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Digitaal verzenden 

Per post verzenden 

(s.v.p. bij “t.a.v.” naam 

pleegzorgbegeleider 

invullen) 

HET PLEEGKIND HEEFT DE VOLGENDE DAGEN 
DOORGEBRACHT IN ONS GEZIN 

(1 formulier per kind invullen) 

Leeftijd Bedrag Leeftijd Bedrag 
  0 t/m   8 jaar € 18,89 16 t/m 17 jaar € 23,02 
  9 t/m 11 jaar € 19,15 18 jaar en ouder € 23,26 
12 t/m 15 jaar € 20,85 

Datum van aankomst Tijd Datum van vertrek Tijd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Totaal aantal dagen 

Aldus naar waarheid ingevuld door pleegouder: Voor akkoord ingevuld door pleegzorgbegeleider: 

Datum: Datum: 

Naar je pleegzorgbegeleider*
* Het e-mailadres van je pleegzorg-
 begeleider kun je opzoeken onderaan
dit formulier

Vigere Deeltijd Pleegzorg 

t.a.v.

Antwoordnummer 10.000

4840 VB Prinsenbeek 

DECLARATIEFORMULIER 
DEELTIJD PLEEGZORG 

Stap1: Sla het formulier op || Stap 2: Vul het formulier in || Stap 3: Sla wederom op en verstuur het formulier



Ansems Edith  edithansems@vigere.nl 

Berg Nicole van den  nicolevandenberg@vigere.nl 

Biemans Claudia  claudiabiemans@vigere.nl 

Bosch Jasper van den  jaspervandenbosch@vigere.nl 

Bosman Arjan  arjanbosman@vigere.nl 

Brans Marieke  mariekebrans@vigere.nl 

Clerq Celine de  celinedeclercq@vigere.nl 

Eijck Corine van corinevaneijck@vigere.nl 

Heijmans Evelyn  evelynheijmans@vigere.nl 

Jansen Jasper  jasperjansen@vigere.nl 

Jensen Marina  marinajensen@vigere.nl 

Kalisvaart Marije  marijekalisvaart@vigere.nl 

Kooijman Andrea  andreakooijman@vigere.nl 

Koolen Annemarie  annemariekoolen@vigere.nl 

Koop Monique  moniquekoop@vigere.nl 

Koppelaar Ginny  ginnykoppelaar@vigere.nl 
Nieuwkerk Marlies  marliesnieuwkerk@vigere.nl 

Orsouw Marieke van  mariekevanorsouw@vigere.nl 

Peijper Marloes de  marloesdepeijper@vigere.nl 

Schroevers Ron  ronschroevers@vigere.nl 

Smeets Sharon  sharonsmeets@vigere.nl 

Staes Inge  ingestaes@vigere.nl  

Suijkerbuijk Martine  martinesuijkerbuijk@vigere.nl 

Timmers Femke  femketimmers@vigere.nl 

Touw Evelien  evelientouw@vigere.nl 

Voeten Mirjam  mirjamvoeten@vigere.nl 

Vogelaars Marjon  marjonvogelaars@vigere.nl 
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