
nieuwsbrief 
 

mei 2019 
 

 

 Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland, Postbus 886, 1180 AW Amstelveen 

e-mail: vrienden@zha.nl ; website: www.vriendenziekenhuisamstelland.nl 

 

1. 1 

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland heeft tot doel om samen met onze vrienden-donateurs 

de sfeer in het ziekenhuis voor patiënten, medewerkers en bezoekers te veraangenamen. Dit gebeurt 

meestal door middel van financiële bijdragen. 

 

Beste Vriend van Ziekenhuis Amstelland,  

 

Sinds onze vorige nieuwsbrief hebben we u weer 

het een en ander te melden. Zoals de zeer druk 

bezochte voorlichtingsavond in oktober 2018 

over bewegen. Cardioloog Liem vertelde over wat 

bewegen doet voor het hart, fysiotherapeut 

Landman over dat je ook wel eens teveel kan 

vragen van je lichaam en arts Joyce Sombroeck, 

oud-keepster van het Nederlands hockeyteam 

vertelde wat haar team heeft moeten doen en la-

ten om Europees kampioen te worden in 2018. 

Ook een aantal Amstelveense hockeymeisjes 

smulde van het verhaal en ging met haar na af-

loop op de foto.  

 

AVG-regeling 

U heeft vast wel gehoord van de nieuwe privacy-

wetgeving die in 2018 inging. Ook onze Stichting 

voldoet aan de nieuwe regels.  

Wat dat voor u en ons betekent, kunt u vinden 

op www.vriendenzha.nl. Als u hierover vragen 

heeft, laat dat ons dan weten via de website. 

 

Open dag op 16 maart 2019 

Dit jaar deed Ziekenhuis Amstelland weer mee 

aan de landelijke Open dag voor de gezondheids-

zorg.  

De kraam van de Stichting Vrienden werd druk 

bezocht. En we hadden natuurlijk weer onze lote-

rij waarin verschillende prijzen te winnen waren.  

 

        
 

Twee dinerbonnen van Restaurant Rembrandt 

aan de Laan van de Helende Meesters 14 in Am-

stelveen en twee cadeaubonnen. Voor de diner-

bonnen was een tweede trekking nodig, deze 

prijzen gaan nu naar de nrs. 417 en 226.  

De cadeaubonnen vielen op de nummers 224 en 

217.  

 

 

 

 

 

Trekking loten door 

Raad van Bestuur 

De winnaars hebben hun bonnen al ontvangen.  
 

Vrijwilligersdag 

De Stichting Vrienden leverde zoals ieder jaar 

een bijdrage om de vrijwilligers te bedanken voor 

hun grote inzet voor de patiënten, de bezoekers 

en voor het ziekenhuis. Zonder hen zouden veel 

dingen moeilijker en soms onmogelijk zijn.  

 

  

Acceptgiro 

Ook dit jaar ontvangt u onze acceptgirokaart 

voor uw bijdrage aan de Stichting Vrienden van 

Ziekenhuis Amstelland.  

In het afgelopen jaar hebben we weer aan ver-

schillende grotere en kleinere projecten in het 

ziekenhuis kunnen bijdragen en dat allemaal 

dankzij uw steun. Uw bijdrage is onze enige in-

komstenbron en we doen dringend een beroep op 

u om uw donatie aan ons over te maken.  

 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden kunt u  

uw jaarlijkse bijdrage voor 2019 overmaken op 

NL 29 INGB 0000 37 71 19. Natuurlijk kunt u ook 

de bijgevoegde acceptgiro gebruiken. Alvast heel 

hartelijk dank  

Als u de Nieuwsbrief en andere informatie per 

mail wilt ontvangen, laat ons dat laten weten 

door een berichtje naar vrienden@zha.nl. Zo niet 

dan blijft u de informatie per post ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten: 

Voorlichtingsavond  
op MAANDAG 3 juni 2019  

om 19.30  
n de Ontmoetingsruimte 

in Ziekenhuis Amstelland 
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