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Gehonoreerde aanvragen donaties 2021

ALGEMEEN

•

Tweedaagse training teambuilding “Mentaal Fit”
voor het wond-stoma team.

Vergaderingen

•

Het bestuur van Stichting Patiëntenzorg Antoni

Stressreductie voor patiënten op uitslaapkamer
(PACU) met wand- en plafonddecoratie en

van Leeuwenhoek heeft in 2021 vijf keer vergaderd.

een training Comfort Talk level 1 + 2 voor

De Algemene Vergaderingen met alle vrijwilligers

25 verpleegkundigen.

waren gelukkig in juni en oktober weer mogelijk. Deze

•

vergaderingen zijn belangrijk voor het onderlinge contact,

Geluidswerende stoel met meer privacy en voor 		
sfeerverbetering voor de jongvolwassenen (AYA’s)

de motivatie en saamhorigheid.

in de Huiskamer.
•

Bestuur

Het project Beweeg Ziekenhuis met de aanschaf
van hulpmiddelen.

Sonja de Froe trad in 2004 toe tot het bestuur van de
stichting, waar ze acht jaar de koffieronde coördineerde.
Na een korte onderbreking kwam zij in 2014 terug in het

FINANCIËN

bestuur om de belangen van de boekendames (Stichting
tot verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de

Landal Greenparks

ziekenhuizen te Amsterdam) te behartigen, die eind 2013

Twintig jaar lang heeft Landal Greenparks huisjes ter

met ons fuseerden. Helaas heeft Sonja in oktober wegens

beschikking gesteld aan de patiënten van het Antoni van

ziekte haar bestuurszetel moeten opgeven.

Leeuwenhoek. De dienst maatschappelijke ondersteuning
heeft steeds de juiste gezinnen geselecteerd voor een

Foto

heerlijke vakantie. Helaas heeft de directie van Landal

Het cadeau van de raad van bestuur ter ere van ons

besloten om deze samenwerking aan het einde van

70-jarig bestaan, een foto van alle vrijwilligers, is in de

2021 te stoppen. Het bestuur is Landal GreenParks

centrale hal opgehangen.

bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage aan het welzijn
van patiënten en hun families in de afgelopen 20 jaar. Als

Vrijwilligersbeleid

aandenken schonk het bestuur Landal GreenParks een

Twee bestuursleden hebben meegeschreven aan het

grote krat gevuld met narcissenbollen.

nieuwe algemene vrijwilligersbeleid van het AVL en
bekeken welke richtlijnen de stichting wel en niet moet

UBO-registraties

volgen.

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk
belanghebbenden) zijn personen die de uiteindelijke

Privacygegevens

eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een

Het privacy-dossier is in 2021 bijgewerkt en op onze

organisatie. Bij Stichting Patiëntenzorg Antoni van

site te vinden. Tijdens bestuursvergaderingen blijft

Leeuwenhoek is dat het bestuur. Vanaf 2022 moeten alle

het verwerken van persoonsgegevens een punt van

UBO’s van Nederlandse organisaties geregistreerd zijn. De

aandacht.

penningmeester heeft de UBO-registratie voor de Kamer
van Koophandel, ABNAMRO en ING geregeld.

Donaties uit nalatenschap Nel Vermeij
In 2020 werden er twee donaties toegekend die door

Immuuntherapie

corona beiden vertraging hebben opgelopen in de

In de week van 29 maart heeft het Antoni van

uitvoering. Dit jaar (2021) waren er dertien aanvragen,

Leeuwenhoek een hele week aandacht besteed aan

waarvan er vier zijn toegekend.

het thema immuuntherapie. Het ziekenhuis loopt hierin
voorop met zowel onderzoek als behandeling en wilde

Deze projecten vallen binnen de doelstelling waar het

hieraan wat meer bekendheid geven. Onder het motto

bestuur en de adviescommissie het belang van inzien.

Boost your (immune) system! is aan 1.000 medewerkers

Binnen het AVL zijn hiervoor helaas geen fondsen

van het ziekenhuis dankzij een bijdrage van onze

beschikbaar. De projecten dragen bij aan opleiding en

stichting een gezonde smoothie uitgereikt.

werkplezier van verpleegkundigen, sfeer en het herstel
van patiënten.
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Cijfers

ACTIVITEITEN

De inkomsten in het jaar 2021 bedragen € 13.037 met als
voornaamste uitgaven de projecten uit de nalatenschap

Het eerste halfjaar heeft een aantal van onze vrijwilligers

van Nel Vermeij. Uiteindelijk laat de balans een nadelig

meegeholpen als gastvrouw op poli 1 en 2.

saldo van € 38.563 zien.

In juli werd gestart met een koffieronde in de ochtend en
in augustus werd ook de middagronde weer toegevoegd.

Het bestuur besloot om een bestemmingsreserve op

De vrijwilligers werden overal met open armen ontvangen.

te nemen op de balans. Deze bestemmingsreserve

In augustus kon ook weer worden gestart met het

bevat de nalatenschap van Nel Vermeij, welke gelden

wisselen van de reproducties op de patiëntenkamers.

zijn geoormerkt en worden uitgegeven aan de hand van

Met inachtneming van de 1,5 meter regel was dit goed uit

door het bestuur en de adviescommissie Nel Vermeij

te voeren. Helaas gold dit niet voor het winkeltje en de

vastgestelde parameters. Het eigen vermogen bedraagt

boeken uitleen.

€ 812.545.

In het najaar kwam er groen licht voor het verspreiden van
tijdschriften. Op de poliklinieken en de verpleegafdelingen

SPECIALE PROJECTEN

werden weer recente bladen neergelegd, voor elk wat
wils. We zijn afhankelijk van het aanbod, grotendeels

Sokkel

geschonken door patiënten. Ook ontvangen wij

Op verzoek van de verpleging is er een standaard

regelmatig een groot aantal Happinez tijdschriften.

aangeschaft voor de P-Bokaal prijs. Dit is een prijs die
wordt uitgereikt aan het beste project waarbij de patiënt

Het stiltecentrum is ingericht met de elementen vuur,

centraal staat. De P-Bokaal prijs is gewonnen met de

water, lucht en aarde als uitgangspunt. Hier brandde

innovatie en implementatie van het ‘Utrechts symptoom

voor het element vuur altijd een kaars. Helaas is na de

dagboek’ op de dagbehandeling.

laatste verbouwing de afzuiginstallatie niet van zodanige
kracht gebleken dat dit zonder roetschade mogelijk was.

Keppies

Er wordt nu dagelijks door de vrijwilligers een LED-lichtje

Mede dankzij een bijdrage van Stichting Roparun zijn

geplaatst.

er eind 2021 weer 175 keppies/slaapmutsen gekocht.
Inmiddels zijn er de afgelopen jaren bijna 300 aan

Het aantal vrijwilligers is min of meer gelijk gebleven.

patiënten uitgedeeld. De Keppie, ontworpen door

Door besmettingen met Covid-19 en de regel dat mensen

Annemieke van Lubeek, is een zachte, comfortabele muts

thuisblijven als ze verkouden of grieperig zijn, komt

om het kale hoofd warm te houden en te beschermen

het wel voor dat er een ronde op het laatste moment

en wordt geleverd in meerdere maten, in een mannen-

moet worden afgezegd. Het blijft gezien de kwetsbare

en vrouwenvariant. De Keppie wordt onder andere

patiëntenpopulatie nog steeds heel belangrijk: Blijf bij

uitgedeeld in het Centrum voor Patiënten Informatie.

klachten thuis, ook al ben je volledig gevaccineerd.

Vakantiehuisjes Beleef-Lauwersoog

In januari 2021 startten onderzoekers van het Antoni van

Ook in 2021 hebben vier verpleegkundigen een week in

Leeuwenhoek een onderzoek naar de werking van COVID-

een strandchalet in Lauwersoog gekregen, aangeboden

19-vaccins bij patiënten met kanker die chemotherapie,

door een patiënt als dank voor alle gegeven persoonlijke

immuuntherapie of een combinatie van beide krijgen. Op

aandacht. Het verblijf werd mede mogelijk gemaakt

twee achtereenvolgende zaterdagen in februari werd voor

door Beleef-Lauwersoog. Verpleegkundigen van diverse

dit onderzoek een groep patiënten ingeënt. De stichting

afdelingen droegen zelf een collega voor en het bestuur

zette zes vrijwilligers in als begeleider en gastvrouw. Ook

maakte hieruit een keuze.

bij de daaropvolgende vaccinaties kwam de stichting in
actie.
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Medewerkers van KRO-NCRV doneerden 200 kerststukjes,

SLOTWOORD

die werden gemaakt tijdens een workshop van Pam’s
Flowers. Vrijwilligers hebben de stukjes verdeeld onder de

Tijdens 2021 was er minder patiëntcontact mogelijk

patiënten en neergezet als versiering in de koffiekamers

en waren we minder zichtbaar. Desondanks heeft

van het verplegend personeel.

het bestuur zich ingespannen om wel contact te
onderhouden met vrijwilligers en medewerkers.

Bloemen

Goede patiëntenzorg ontstaat door persoonlijke aandacht

Amsterdam Flowers leverde de bakken met orchideeën

en begeleiding. De basis daarvoor werd ook in deze

op de balies van de poliklinieken en wekelijks verse

bijzondere tijd door de verpleegkundigen gelegd. De

bloemen in de centrale hal, het activiteitencentrum,

vrijwilligers ondersteunen deze zorg al vele jaren en

de wachtkamer van de radiologie en het Marguerite

hopen nog lang een steentje bij te dragen aan goede

Sickinghe-van Eeghen Stiltecentrum.

patiëntenzorg in het Antoni van Leeuwenhoek.
Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek kan

Patiëntenmiddagen

rekenen op een vaste schare donateurs. Zij stellen ons

Onze vaste paas- en kerstmiddagen in de Glazen Zaal

mede in staat om het vrijwilligerswerk voort te zetten. Het

konden niet doorgaan. Wel hebben we alle patiënten een

bestuur dankt alle donateurs, groot en klein, bijzonder

doosje paaseitjes en, met Kerst, chocola en een rode

hartelijk voor hun bijdrage en steun.

lotuskandelaar met een lichtje aangeboden.
Voor de 14e keer kwam Valy Pintiuc van ‘Samen Sterk’

Juni 2022

de patiënten een prachtig kerstpakket brengen. Meestal
deelt hij de pakketten samen met zijn vrienden op de

Het bestuur 2021

afdelingen uit, maar in 2021 namen de vrijwilligers dit van

Margriet Zietse-Meyer | voorzitter

hem over.

Hanneke Bos | secretaris
Quirine van Maanen | penningmeester
Yvonne Carter-Heertje
Sonja de Froe-Schmidt, afgetreden 1 oktober 2021
Anne Schröder
Aukje Wierda

Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek,
Postbus 90203
1006 BE Amsterdam
E- mail: info@patientenzorgavl.nl
Info: www.patientenzorgavl.nl
ANBI 815148082
KvK 41207792
IBAN: NL82ABNA0434219002 of NL59INGB0005914406
t.n.v. Stichting Patiëntenzorg AVL
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