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mogelijk door onze bijdrage in de kosten. Er hadden zich

ALGEMEEN

644 deelnemers aangemeld, waarvan er 626 hebben
ingelogd (97%). Het aantal deelnemers is gedurende het

Vergaderingen

gehele webinar nagenoeg stabiel gebleven.

Het bestuur van Stichting Patiëntenzorg Antoni van

De jaarcijfers 2020 laten een batig saldo van € 434.387

Leeuwenhoek heeft in 2020 vier keer vergaderd, één keer

zien. De nalatenschap van Nel Vermeij, de opwaartse

rond de tafel, de andere keren via een videoverbinding. De

trend op de effectenbeurs en onze beleggingen zorgen

Algemene Vergaderingen met de vrijwilligers waren niet

voor een positief resultaat. Het eigen vermogen bedraagt

mogelijk.

€ 840.884.

Bestuur
Na bijna tien jaar droeg Ann Reeser Cuperus-Sparling

SPECIALE PROJECTEN

begin 2020 het penningmeesterschap over aan Quirine
van Maanen. Het bestuur is Ann veel dank verschuldigd

Dakterras

voor haar zorgvuldige beheer van de penningen en haar

In 2003 droeg de stichting bij aan de aankleding van de

zeer waardevolle bijdrage als bestuurslid.

nieuwbouw van het ziekenhuis door voor het dakterras de
wandbespanning de ‘Tuin van mijn vader’ aan te bieden.

Privacygegevens

De grijze betonnen muren van het terras verdwenen

Het privacy-dossier is in 2020 bijgewerkt en op onze

achter het weelderige groen van een prachtige foto

site te vinden. Tijdens bestuursvergaderingen is

genomen door Lieve Prins. Na zeventien jaar was de foto

het verwerken van persoonsgegevens altijd een punt

zodanig verschoten en vaal geworden dat de stichting bij

van aandacht.

de nazaten van Lieve een nieuwe ‘Tuin’ bestelde.

Donaties uit nalatenschap Nel Vermeij

Stiltecentrum

De in 2019 toegekende donaties zijn in de loop van

Na roetschade werd het stiltecentrum opnieuw

2020 grotendeels besteed. Alle partijen zijn blij met het

gestoffeerd. Met zorg werd een nieuwe warme aardekleur

resultaat; in het Narcisbericht is iedereen op de hoogte

voor de muur en een waterkleur voor de vloerbedekking

gebracht met foto’s en een verslag.

gekozen. Door een te beperkte afzuigcapaciteit kon het

Het Inloopcentrum in het Centrum Kwaliteit van Leven is

vuur-element in de vorm van brandende kaarsen niet

niet gerealiseerd en in onderling overleg is besloten deze

terugkomen. Dit is vervangen door een batterijlichtje. De

donatie in te trekken.

stichting heeft een laag kastje laten maken dat past bij de

In de zomer van 2020 ontving het bestuur vijf nieuwe

andere meubels.

aanvragen voor een donatie. Na zorgvuldige bestudering
zijn in het najaar twee donaties toegekend:
1.
		

een operatie te begeleiden bij het mobiliseren

		

door middel van een activiteitentracker,

		

een smartwatch.

2.

Keppies

Ondersteuning van pilot om kankerpatiënten na

De Keppie, ontworpen door Annemieke van Lubeek, is een
zachte, comfortabele muts om het kale hoofd warm te
houden en te beschermen en wordt geleverd in meerdere
maten en in een mannen- en vrouwenvariant. Ook in

Aanschaffen van een nieuwe voorlichtingskar

		

voor haarwerken en bijbehorende artikelen zoals

		

sjaaltjes en mutsjes.

2020 zijn er weer bijna honderd Keppies uitgedeeld, die
ook op de kar met haarwerken op de verpleegafdelingen
liggen. Patiënten zijn blij met de gratis muts die mede
mogelijk wordt gemaakt door Stichting Roparun.

Financiën
De dienst maatschappelijke ondersteuning heeft

Vakantiehuisjes Beleef-Lauwersoog

ook in 2020 meerdere bungalows van Landal

Als dank voor de persoonlijke aandacht bood een patiënt

GreenParks verdeeld onder patiënten van het Antoni

vier verpleegkundigen een midweek in een strandchalet

van Leeuwenhoek. Het bestuur is Landal GreenParks

in Lauwersoog aan. Dit werd mede mogelijk gemaakt door

bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage aan het welzijn van

Beleef-Lauwersoog. Verpleegkundigen van de diverse

patiënten en hun families.

afdelingen konden zelf een collega voordragen voor een

Het jaarlijkse AVL-Symposium ’Oncologie in Perspectief’

midweek. Het bestuur maakte hieruit een keuze.

werd niet georganiseerd in 2020 maar vervangen door
een webinar in het najaar. Het webinar werd mede
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ACTIVITEITEN

SLOTWOORD

De dagelijkse en wekelijkse activiteiten van de vrijwilligers

Ondanks de pandemie is de zorg voor kankerpatiënten in

zijn in maart gestopt omdat ze binnen de Corona

het Antoni van Leeuwenhoek onverdroten doorgegaan.

maatregelen niet meer mogelijk waren. In de zomer werd

Dankzij zeer stringente maatregelen is het gelukt het

er enkele weken op beperkte schaal koffie geschonken.

Covid-19 virus grotendeels buiten de deur te houden. Dat

Helaas was dit van korte duur door de toch weer

ons werk door deze maatregelen op een laag pitje kwam

aangescherpte coronamaatregelen.

te staan was bijzonder jammer. De vrijwilligers staan te

In en om het Antoni van Leeuwenhoek doen veel

popelen om weer aan het werk te gaan.

vrijwilligers hun werk. Naast de vijftig vrijwilligers van de
stichting is er een groep die in het Gasthuis werkt, maar

Het bestuur dankt alle donateurs, groot en klein, hartelijk

ook een groep die bestaat uit gastvrouwen en vrijwilligers

voor hun bijdrage en steun. Zij stellen ons in staat om

die hulp bieden bij het beddentransport. Het Gasthuis

samen met de vrijwilligers het werk voort te zetten en ons

was grotendeels gesloten, maar de gastvrouwen en

steentje bij te dragen aan de unieke sfeer in het Antoni

het transportteam waren wel aanwezig als essentieel

van Leeuwenhoek.

onderdeel voor de bedrijfsvoering.
Juni 2021

Afgelopen najaar was er een dringend tekort aan
gastvrouwen. Het rooster was niet meer rond te krijgen,
daarom werken er momenteel tien vrijwilligers van de

Het bestuur 2020

stichting mee als gastvrouw op poli 1 en 2.

Margriet Zietse-Meyer | voorzitter
Hanneke Bos | secretaris

Bloemen

Quirine van Maanen | penningmeester

De stichting zorgt voor orchideeën op de balies van de

Yvonne Carter-Heertje

poliklinieken en wekelijks verse bloemen in de centrale

Sonja de Froe-Schmidt

hal, het activiteitencentrum, de wachtkamer van de

Anne Schröder

radiologie en het Marguerite Sickinghe-van Eeghen

Aukje Wierda

Stiltecentrum. De planten en bloemen worden geleverd
door Amsterdam Flowers.
Patiëntenmiddagen
Onze vaste middagen in de Glazen Zaal, waarbij altijd een
bekende Nederlander optreedt, konden niet doorgaan. Wel
zijn alle patiënten blij gemaakt met een doosje paaseitjes,
met Kerst chocola en een mooie rode lotuskandelaar met
een lichtje.
Al dertien jaar komt Valy Pintiuc van ‘Samen Sterk’ de
patiënten een prachtig kerstpakket brengen. Ondanks het
feit dat zijn horecazaken in Amsterdam gesloten zijn en
hij geen benefietavond heeft kunnen organiseren, kwam
Valy toch 165 pakketten afgeven. Gewoonlijk deelt hij de
pakketten samen met zijn vrienden uit, maar omdat het
dit jaar op die manier niet kon, deelden de vrijwilligers de
pakketten uit op de afdelingen.
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