
Beleidsplan Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek 
 
Statutaire doelstelling 
Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek heeft ten doel de verbetering van het 
leefklimaat van kankerpatiënten en zij die bij de verpleging betrokken zijn in het 
Antoni van Leeuwenkoek 
De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a. contacten met de kankerpatiënten 
b. koffie schenken in wachtruimten 
c. het verzorgen van het rijdend winkeltje 
d. het verzorgen van lectuur in de ruimste zin van het woord 
e. het verzorgen van reproducties en andere beeldende kunst ter opleving van de    
ziekenhuiskamers 
f. wachtruimten te voorzien van bloemen en planten 
g. het verschaffen van (technische) hulpmiddelen welke buiten het kader van de verzorging 
door een ziekenhuis vallen doch die het leefklimaat van de patiënt kunnen veraangenamen 
Een en ander in de meest ruime zin van het woord. 
Werkwijze. 
Alle werkzaamheden en activiteiten die verricht worden om het doel te bereiken 
worden uitgevoerd door vrijwilligers. 

Missie Stichting Patiëntenzorg AVL 
Stichting Patiëntenzorg AVL streeft naar een duurzame wereld waarin iedereen meetelt. Met 
onze activiteiten willen we een betere toekomst voor mensen opbouwen. De Stichting zal 
zich met name wenden tot kankerpatiënten en zij die betrokken zijn bij de verpleging en het 
verzorgen van patiënten van het  Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
 

Visie Stichting Patiëntenzorg AVL 
De stichting werkt hard om de sfeer in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zo prettig 
mogelijk te maken voor patiënten, hun familie en voor de verpleegkundigen. Een goede 
sfeer, Healing Environment, draagt  positief bij aan het genezingsproces en welbevinden van 
patiënten. We doen dit met financiële ondersteuning, maar met name door zelf ter plaatse 
werkzaam te zijn. We kiezen hierbij voor een actieve samenwerking met lokale partners. 

Beloningsbeleid 
Het bestuur van de stichting verricht haar werk onbezoldigd en is ook als vrijwilliger actief. 
De vrijwilligers van Stichting Patiëntenzorg AVL verrichten werk dat juist door het niet-
medische, louter persoonlijke karakter bijdraagt aan de speciale sfeer van het Antoni van 
Leeuwenhoek. Alle vrijwilligers werken onbezoldigd. 

Fondsen werven 
Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede 
doelen.  Dit gaat onder andere via machtigingen, legaten en eenmalige donaties. 
 



 
Besteding financiële middelen 
Wij zien er op toe dat de inkomsten ten goede komen aan patiënten en verpleegkundigen 
van het AVL en gebruikt worden voor de taken zoals vastgelegd in onze statuten.  
De vaste lasten bestaan grotendeels uit: 

- wekelijks bloemen en planten in wachtruimten en balies openbare ruimten,  
- inventaris winkeltje,  
- reproducties en lijsten. 
- kosten paas- en kerstmiddag voor patiënten en traktatie tijdens feestdagen voor 

patiënten. 
- aankoop van nieuwe boeken. 
- stimuleren, ondersteunen van bijscholing voor verpleegkundigen. 
 

Extra financiële middelen worden ingezet voor speciale projecten en activiteiten. Voor deze 
speciale projecten, meestal op verzoek van en in overleg met AVL, zoeken wij ook actief naar 
financiële middelen.  
 
Communicatie 
Informatie over activiteiten is te vinden op de website, www.patientenzorgavl.nl. Alle 
donateurs en belangstellenden worden jaarlijks op de hoogte gehouden door Narcis 
Berichten. Jaarverslag en financieel verslag kunnen worden opgevraagd bij de secretaris en 
staan op de site in het openbare deel. 
 
Sterk  

- Persoonlijke aandacht voor  kankerpatiënten  
- Breed aanbod activiteiten door vrijwilligers binnen AVL 
- Sterk logo; “Narcis” 
- Groeipotentieel: Donateurwerving op basis van activiteiten 

 Zwak  
- Naamsbekendheid bij doelgroep 
- Bekendheid bij potentiële vrijwilligers 
- Te kort financiële middelen om grote projecten regelmatig uit te voeren 

Kansen  
- Belangstelling en geloof in Healing Environment groeit 
- AVL groeit in patiënten aantal  
- AVL breidt uit naar andere locatie 

Bedreigingen  
- Afhankelijk van imago AVL en anders acties voor kanker van KWF. 
- Minder aanbod  vrijwilligers door veranderende economische situatie 

- Dreigend tekort  aan vrijwilligers door bereiken leeftijdsgrens 

- Afname donaties door concurrentie van vele stichtingen die zich inzetten voor de 

doelgroep. 

 

 

http://www.patientenzorgavl.nl/


Focus 2014 

- Fusie met Stichting tot verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de 
ziekenhuizen te Amsterdam implementeren. 

- Naamswijziging van Stichting Patiëntenzorg, in navolging van NKI/AVL naar AVL, 
breed bekend maken. 

- Nieuwe folders en flyers maken en verspreiden ivm IBAN nummer invoering en 
naamswijziging. 

- 65 jarig bestaan van Stichting Patiëntenzorg AVL vieren met patiënten en vrijwilligers. 
- Overgang naar SEPA en IBAN nummers goed doorvoeren 
- Digitale boekenlijst beschikbaar maken voor patiënten. 
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