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Netwerkbijeenkomst  
Stichting Veteranenziekte 1 juni 2018
‘Parkeren in het weiland’ staat er losjes op het krijtbord geschreven, 
bij de ingang van de Johanna Maria Hoeve in het ZuidHollandse 
Noordeloos. 
Veertig mannen en twee vrouwen, allen werkzaam ‘in de 
legionella preventie’, komen druppelsgewijs het weiland uitgestapt. 
Aan de andere kant van het weiland ligt een prachtig golfterrein, 
maar dat is voor later vandaag. Golfen en netwerken: de perfecte 
combinatie.

Ze zijn vandaag, 1 juni 2018, op uitnodiging van de Stichting  
Veteranenziekte naar deze netwerkbijeenkomst gekomen. 
Het bestuur van de Stichting wil graag vertellen wat ze doen voor 
de lotgenoten, de mensen die besmet zijn geraakt met legionella. 
Daarnaast wil de Stichting weten wat er in het technische veld 
speelt, bij de mensen die dagelijks bezig zijn met preventie. Hoe 
kunnen we elkaar helpen, hoe kunnen we samenwerken met als 
uiteindelijk doel: Het aantal legionellabesmettingen terugdringen 
en de mensen met de Veteranenziekte beter helpen.
‘Want,’ zo zegt de voorzitter van het bestuur Esther Huygen:  
‘legionella verandert je leven’.

Er is veel werk te verrichten, de vijf bestuursleden doen alles vrij
willig, naast hun betaalde baan. Ze willen zoveel, maar ze hebben 
dringend extra handen nodig: zo zijn ze al tijden op zoek naar een 
penningmeester.

Het is stil in de zaal, tijdens de presentatie. Zo nu en dan klinkt een 
telefoon en loopt iemand fluisterend naar buiten. Er wordt hartelijk 
om gelachen, maar het wordt ze vergeven. Vandaag hoeft hun  
telefoon niet uit, ze zijn immers zonder uitzondering hard aan het 
werk legionella te bestrijden.

Esther benadrukt in haar presentatie dat de Stichting de lotgenoten 
op de eerste plaats heeft staan en dat de informatievoorziening in 
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de zorgsector nog steeds voor verbetering vatbaar is. Er is politieke 
en maatschappelijke betrokkenheid nodig.
Je zou zeggen dat ziekenhuizen, artsen en vooral de GGD  
inmiddels bekend zijn met de ernst van de veteranenziekte, zeker 
na de enorme uitbraak in Bovenkarspel in 1999, maar niets is  
minder waar. De informatiebrochures van de Stichting worden  
geregeld teruggestuurd met de mededeling dat ‘ze niet zitten  
te wachten op promotiemateriaal’. Is dit het gevolg van de onop
houdelijke stroom artsenbezoekers? Dat zorgverleners het verschil 
niet meer zien tussen onmisbaar informatiemateriaal van de  
Stichting en commerciële promotie?
Patiënten en mantelzorgers komen vaak pas tijdens hun zoektocht 
op internet bij de Stichting terecht. Zelden op advies van een arts. 
Bestuurslid Michael van Gool houdt een geëmotioneerd betoog: 
‘Dit moet anders en we hebben iedereen nodig om lotgenoten  
bekend te maken met Stichting Veteranenziekte. Van jullie vragen 
we, naast jullie werkzaamheden op het gebied van legionella
preventie, ook een grote maatschappelijke betrokkenheid: we  
hebben jullie nodig om informatie te delen, met zoveel mogelijk 
mensen.’
Ook het bewustzijn van werkgevers en de Arbodiensten is laag. 
Door middel van een enquête wil de Stichting hier iets aan  
veranderen: ‘welke klachten heb je en hoe lang’ is bijvoorbeeld 
een belangrijke vraag. Met de uitslag van dit onderzoek wil de 
Stichting de lotgenoten een tool in handen geven, waarmee ze 
naar hun arts of werkgever kunnen gaan, om serieus genomen te 
worden en gehoord te worden. 

Daar waar de Stichting vooral werkt aan bekendheid onder zorg
verleners, zo werken de genodigden via een andere route. Zij  
hebben allen op hun eigen manier contact met zorginstellingen, 
maar daarnaast ook met hotels, de vastgoedsector, bedrijven, de 
installatiewereld en de industrie. 
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Ieder heeft zo zijn eigen reden om vandaag aanwezig te zijn. Ze 
komen netwerken, dat is logisch op een ‘netwerkbijeenkomst’, maar 
velen willen ook het verhaal achter de cijfers horen. Ze zijn gefrus
treerd dat bijvoorbeeld zorginstellingen nog te veel op de  
uitstraling naar buiten toe gericht zijn. De marmeren vloer valt  
wat duurder uit en vervolgens wordt er bezuinigd op de installatie. 
Zorginstellingen denken voornamelijk aan geld en richten zich op 
hun patiënten, maar stel dat je personeel besmet raakt…

Weer iemand anders werkt al twintig jaar ‘in de legionella’  
en wil vandaag informatie vergaren om een goede motivatie bij  
zijn directie af te leveren om de Stichting financieel te gaan onder
steunen door middel van een van de sponsorpakketten die de  
Stichting op de site aanbiedt.
Een grote groep is van mening dat legionella inderdaad nog steeds 
een onderschoven kindje is. Ze zijn hier vandaag om kennis op te 
doen, zodat ze dit weer met hun eigen netwerk kunnen delen. Om 
de mens achter de techniek toe te voegen in hun adviserende rol, 
zodat het niet alleen over geld en techniek gaat.

De voorzitter van het LOPL (Landelijk Overlegorgaan Preventie  
Legionella) heeft goed nieuws: legionellapreventieadviseurs moeten 
binnenkort een examen afnemen en beheerders van gebouwen zijn 
verplicht zo’n gecertificeerde adviseur in de arm nemen. 

Vandaag presenteerde de Stichting een filmpje waar ze in slechts vijf 
minuten de impact van legionella laten zien en de werkzaamheden 
van de Stichting. Dat is knap: zoiets groots in een kleine verpakking 
weten te krijgen. Als iedereen dit zoveel mogelijk deelt met zijn con
tacten, en hen vragen het ook weer te delen: wie weet, kunnen we 
dan over vijf jaar zeggen dat de groep die zich bewust is van de ge
varen van legionella sterk is gegroeid. En dat daardoor het aantal 
legionella slachtoffers een steeds kleinere groep is geworden.  Dat 
zou fantastisch zijn! De netwerkbijeenkomst vandaag was een goed 
begin. Een heel goed begin.

Marjan de Groot
Tekstschrijver
www.wordcare.nl
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Tips tijdens uw vakantie!

Voorlichting
Als Stichting Veteranenziekte geven wij vaak voorlichting op  
vakantiebeurzen. Wij delen daar diverse folders uit en raden de 
mogelijke reizigers aan om deze folders bij de reisdocumenten toe 
te voegen.
Onze folders kunt u downloaden op onze website (druk op deze 
link voor de  folders incl. Engelse versie voor in het buitenland).

Waar bevindt de legionella-bacterie zich?
De legionellabacterie komt voor in de grond en in (leiding)water, 
maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. 
Het gevaar van de bacterie is dat zij zich tussen een temperatuur 
van 25 en 55 ºC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het 
water bij deze temperatuur stilstaat kunnen meerderen bacteriën 
snel aangroeien. Dit kan voorkomen worden door sterke door
stroming van het water.

Hoe kunt u besmet raken?
Als water zich in nevelvorm in de lucht bevindt, kan de bacterie 
ingeademd worden. Dit kan een besmetting veroorzaken. De  
veteranenziekte is niet besmettelijk.

Stel vooraf kritische vragen bij uw reisaccommodatie  
of reisorganisatie 
Tijdens uw keuze kunt u vooraf ook uw beoogde accommodatie 
raadplegen op welke wijze zij met legionellapreventie omgaan. 
Deze vraag is voor de meeste partijen nieuw mede omdat zij hier 
zelden mee geconfronteerd worden. Maar laten wij als consument 
hier een begin mee maken. Op deze wijze kunt u al een inschat
ting maken.
Wij hopen dat in de toekomst (verblijf)inspecteurs meer toezien op 
legionellapreventie en meenemen in hun beoordeling. Hierdoor 
kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden. Daar
naast hopen wij dat de inspecteurs ook de koeltorens in de regio 
inzichtelijk maken.

Aankomst
Uiteraard hopen wij dat uw accomodatie qua legionellapreventie 
alles op orde heeft. Indien u daar over twijfelt kunt u zelf ook een 
aantal stappen nemen. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd met de 
receptie of reisorganisatie van uw verblijf contact opnemen.

Spoelen
Indien u twijfelt over legionellapreventie op uw verblijf dan kunt u 
ook een aantal acties zelf ondernemen.

Wij raden u aan om alle tappunten in uw verblijf te spoelen en de 
inhoud van de leidingwaterinstallatie te verversen. Dit geldt voor 
zowel warm en koud water. Laat de kranen ongeveer 5 à 10 minuten 
goed doorspoelen. Het grootste gevaar zit met name in de aerosol
vormende tappunten (voorbeeld, de douchekop is een aerosol
vormend/vernevelend tappunt)

Voordat u de douchekop gaat spoelen kunt u het beste een emmer 
met water vullen. Vervolgens plaats u de douchekop onder het 
water en plaats daar een handdoek of theedoek omheen. Daarna 
opent u de kraan en spoelt u zowel de warm en koud waterzijde 
gedurende het aangegeven tijdsduur die wij hebben aangegeven. 
Uiteraard gaan wij er vanuit dat de emmer overloopt en dat het 
water naar het afvoerputje stroomt.

Indien het niet mogelijk is om de douchekop te verwijderen dan 
kunt u het beste de ruimte goed ventileren (ramen open zetten). 
Onze voorkeur gaat er naar uit dat u de douchekop met een natte 
doek afdekt zodat er een minimale verneveling ontstaat. Vervol
gens kunt u starten met het spoeltraject.

Filterdouchekop
Vooraf is het lastig te bepalen welke douches er per verblijfs
accommodatie aanwezig zijn. Door de diversiteit van het aantal 
soorten en maten douchekoppen is het ook lastig om een juiste 
legionellafilterdouchekop aan te kopen en deze dan vervolgens  
te plaatsen. Er worden diverse artikelen geschreven over deze  
douchekoppen maar montage en toepasbaarheid is vaak een lastig 
punt. Uiteraard behoort dit tot één van de mogelijke oplossingen. 
Wij hopen meer dat de eigenaar of de organisatie hun verantwoor
delijkheid neemt m.b.t. legionellapreventie.

Wat zijn symptomen van de veteranenziekte?
De tijd tussen besmetting met de bacterie en de eerste ziekte
verschijnselen is 2 tot 18 dagen.

Verschijnselen zijn:
• snel opkomende hoofdpijn;
• spierpijn;
• een ziek gevoel;
• hoge koorts;
• hoesten;
• kortademigheid;
• grote vermoeidheid;
• verwardheid.

Graag geven wij u advies op welke wijze u de risico’s op een legionella besmetting kan 
verkleinen en op welke wijze u het beste kan handelen als iemand een besmetting 
tijdens zijn vakantie periode heeft opgelopen.
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Facebook 

 
Vind u het fijn om met lotgenoten in contact te komen.
Stichting Veteranenziekte heeft een Facebookpagina  
‘Lotgenoten Stichting Veteranenziekte’.

Op de besloten Facebookpagina kunt u in contact komen 
met anderen die lid zijn van deze besloten groep.
De Facebook pagina is een omgeving om ideeën,  
ervaringen, tips en problemen te delen.

U moet zich wel aanmelden om ‘lid‘ te worden.  
Dit kunt u ook gemakkelijk doen via onze website.
Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op een  
eenvoudige, directe manier, contact te hebben met elkaar.
Het is aan u om dit voor u te laten werken!

Extra handen 

We zijn als Stichting bestuur altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die een bijdrage willen leveren voor onze 
lotgenoten. U kunt hierbij denken aan:

• Arboarts
• Maatschappelijk werker
• Medewerker secretariaat
• Medewerker informatievoorziening.
• Nieuwsbrief coördinator
• Evenementen organisator
• Evenementen begeleider

We vragen dus extra handen!

Vrijwilligers die ons met diverse werkzaamheden kunnen 
helpen.
Twijfel niet en neem contact met ons op om te bespreken 
wat u voor ons wilt doen!

Hartelijk dank alvast!

Hoe gaat het  
nu met u?

Wat heeft de veteranenziekte voor u veranderd?

Wilt u uw verhaal delen over uw herstel en anderen hiermee 
helpen?

Graag ontvangen wij uw bericht, lang of kort, voor plaatsing 
in de volgende nieuwsbrief.

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Oproep tot schrijven

Hoe is de ziekte te behandelen?
De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist 
meteen de juiste antibiotica voorschrijft! Hoe sneller dit gebeurt, 
hoe beter. Het kan echter lange tijd duren voordat de patiënt weer 
helemaal de oude is. Door slechte of te late behandeling kan de 
patiënt overlijden.

Resumé 
• Neem onze informatiefolders mee tijdens uw vakantie;
• Stel de juiste vragen aan uw reisorganisatie/accommodatie;
• Bij twijfel kunt u zelf de installatie goed doorspoelen;
• Aerosolvormende tappunten zijn de risicovolle tappunten,  

zoals de douche, spuitmond van een tuinslang of gelijkwaardig;
• In de omgeving kunnen ook andere besmettingsbronnen  

aanwezig zijn zoals koeltorens, terraskoelers of gelijkwaardig;
• Blijf alert en weet hoe u of uw mede reisgenoot moet handelen.

Aandachtspunten m.b.t. overige aerosolvormende toestellen
Ook buitendouches, whirlpools, terraskoelers, alternatieve douches 
of gelijkwaardig dienen goed onderhouden te worden!
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Enquête onder patiënten over lange-termijn gevolgen legionellose
De Stichting Veteranenziekte heeft besloten om een enquête te 
houden onder de bij ons aangesloten patiënten. Deze enquête 
gaat over de lange-termijn gevolgen van een Legionellose 
besmetting.  

We krijgen als Stichting nog steeds veel vragen van onze 
lot genoten over problemen die zij ervaren met arbodiensten, 
werkgevers en in hun omgeving. Het begrip voor de gezond
heidskundige gevolgen die zij nog iedere dag ervaren na het 
oplopen van een Legionellose besmetting ontbreekt nog vaak.  
Zij geven daarbij aan nog steeds beperkt te worden in hun 

  Vacature Penningmeester
Algemeen:
De activiteiten van de Stichting Veteranenziekte zijn  
gericht op lotgenotencontact, informatievoorziening en/of 
(aandoening specifieke) belangenbehartiging. Voor verdere 
informatie over onze Stichting kunt u vinden op deze 
website.  

De functie is per direct beschikbaar. 

Functie-inhoud:
• Neemt deel aan ongeveer 4 bestuursvergaderingen  

per jaar;
• Adviseert het bestuur inzake het financieel beheer;
• Stelt de begroting en de financiële jaarrapportage op 

volgens de statuten en richtlijnen;
• Maakt kosten/batenanalyses ten behoeve van de  

aanschaffing van goederen en materieel;
• Tijdbelasting ca. 4 uur per 4 weken.
 

Wij zoeken iemand die:
• Budgetten kan beheren;
• Voorstellen kan beoordelen op hun financiële haalbaarheid;
• Bestuursleden uitleg kan geven over financiële kwesties;
• Een meerjarenbegroting en een financieel jaarverslag  

kan opstellen;
• Goed overweg kan met zijn of haar computer en liefst  

in bezit van een auto.

Wij bieden:
• Begeleiding en ondersteunende cursussen;
• Een onkostenvergoeding;
• Een gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

Aanmelden of meer informatie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze  
Voorzitter, Esther Huygen. 
Mailadres: voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl.

functioneren en dat werkgevers en mensen in hun omgeving 
zeggen: Maar je bent toch beter…. Ook voor zichzelf: hebben 
anderen dat nou ook?
Om meer ondersteuning te kunnen gaan leveren op dit gebied 
hebben wij dus tot deze enquête besloten. 

Er zal een rapport worden gemaakt naar aanleiding van deze 
enquête, wat wij aan al onze donateurs ter beschikking zullen 
stellen en er ook over zullen melden op social media. 
Uiteraard zal het hele onderzoek anoniem gebeuren. Er worden 
geen namen genoteerd. 

film!
Op een mooie koude winterdag 
in januari

Onze bedrijfsfilm is gerealiseerd door:
Filmstudio Viewz

Hasselt, België
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Beste meneer, mevrouw, lotgenoot/donateur, sponsor,

We mogen u uitnodigen voor de lotgenoten dag op 6 oktober 2018 bij

We hebben een geweldig gevarieerd (voorlopig) programma voor u 
samengesteld. Er is ruimschoots gelegenheid om elkaar te spreken. 

10:00 - 10:15 Aankomst bij de registratiebalie voor onze Stichting

10:15 - 10:30 Wandelen naar de horecalocatie

10:30 - 11:00  Ontvangst in de Kasteelboerderij met koffie/thee  
en gebak

De herenboerderij met de allure van een heus kasteel, stond in 
de vruchtbare zeekleipolders van de Hoeksche Waard. Eigenaar  
jonker Reinhart van Aeswijn breidde de bescheiden boerderij in 
1617 uit met een statig voorhuis. ’s Zomers woonde de jonker in de 
herenkamer en genoot van de jacht en het buitenleven. Het werk op 
het gemengde boerenbedrijf kwam voor rekening van de pachtboer.  
De boerderij is in baksteen opgetrokken, met constructies en  
versieringen die rond 1600 in stedelijke bouw veel voorkwamen.

11:00 - 13:30 Programma

Er zullen nieuwtjes en weetjes worden gedeeld met elkaar en er zal 
waarschijnlijk een gastspreker aanwezig zijn.

13:30 - 14:30 Lunch

14:30 - 16:30 Museumbezoek op eigen gelegenheid

Museumbezoek op eigen gelegenheid is incl. historische tram(s), 
tentoonstellingen en presentaties. Hierbij geven wij u alvast de  
volgende tips:

Tram 
Waarom lopen als je de tram kunt nemen? Bekijk het museumpark 
op je gemak! Onze historische trams vervoeren je warm en droog.  
Er zal tevens een tram rijden die rolstoel toegankelijk is.

Canon van Nederland
Met trots toont het Nederlands Openluchtmuseum de Canon van 
Nederland: een presentatie van de hele geschiedenis van ons land, 

van ‘hunebed tot heden’. Deze nieuwe presentatie, die tot stand 
kwam in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam 
als partner.

Tilburgse Huisjes
Een tijdreis door vier Tilburgse woningen. Door de voordeur van het 
linker huisje stapt u 1860 binnen: het bouwjaar van deze Tilburgse 
arbeiderswoningen. In het tweede huisje woedt nog de kindersterfte 
die Tilburg rond 1910 in z’n greep houdt. Die wordt veroorzaakt 
door de slecht schoon te maken gummislangen en spenen van zuig
flessen. Via het keurige jaren ’50-interieur van de wijkzuster in het 
derde huisje, met modern keukenblok en granito aanrecht, loopt u 
naar de jaren ’70. Naast bovenstaande is er nog veel meer te zien en 
te beleven in het prachtige museumpark. 

16:30 - 17:30 Afsluitende borrel en hapje

Wilt u zo vriendelijk zijn om per e-mail te laten weten of u  
aanwezig zult zijn? 
Graag uiterlijk 15 juli 2018.
Emailadres: 
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Onder vermelding van:
Naam / namen
Wel / geen donateur
Adres / telefoonnummer
Emailadres
Dieetwensen
U komt met rolstoel?

Donateur en partner / begeleider nemen kosteloos deel. 

Anderen vragen we een bijdrage ad € 35,
De betaling na aanmelding, uiterlijk 30 juli 2018 op rekeningnummer 

NL92INGB008245110

Hebt u geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen? 
Neemt u dan ook contact op voor 15 juli 2018. Dan gaan we vervoer 
of meerijden proberen te regelen, zodat u wel aanwezig kunt zijn.

Als uw aanmelding niet via email gedaan kan worden, dan graag 
per post een briefje met uw gegevens naar:

Secretariaat Stichting Veteranenziekte
P/a Genieweg 46, 1566 NM Assendelft

Graag tot ziens!
Bestuur Stichting Veteranenziekte

Lotgenotendag 6 oktober 2018!                                       

Hoeferlaan 4, 
6816 SG Arnhem



Is uw adres gewijzigd of uw bankrekeningnummer? Zijn er andere zaken die wij moeten weten?  
Graag ontvangen wij bericht van u en bij voorkeur per email. 
Om met u contact te kunnen leggen op een eenvoudige en snelle manier, zullen we steeds  
vaker gebruik maken van email.  
U kunt uw bericht, onder vermelding van uw naam, sturen aan:

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Op deze manier houden wij een correcte administratie t.a.v. het donateurs en sponsoren  
bestand.

Hartelijk dank!

Wijziging in uw gegevens
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Agenda 2018

Voorbereiding Congres 2019
Voorbereiding 20jarig jubileum 2019
Voorbereiding onderzoek

juni
Netwerkbijeenkomst
Bestuursvergadering
Publicatie jaarcijfers
Enquête start
Nieuwsbrief

juli
Bestuursvergadering
Inschrijving lotgenotendag

augustus
Bestuursvergadering 
Bijeenkomst/ presentatie

september
Bestuursvergadering
Promotie en presentaties

oktober
Bestuursvergadering
Lotgenotendag

november
Bestuursvergadering
Nieuwsbrief
december
Bestuursvergadering
Jaarafsluiting

‘Legionella… een ramp!’
In het boek ‘Legionella… een ramp!’ hebben Sanny de Zoete  
(in 2005 zelf besmet tijdens een vakantie in Korfoe) en  
Wouter Jong (medewerker crisisbeheersing Nederlands 
Genootschap Burgemeesters) geprobeerd om de ramp van 
1999 in 2009, alsnog een gezicht te geven. Nabestaanden, 
familieleden en slachtoffers zelf vertellen hun verhaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U kunt dit boek nu online lezen!
Ga naar www.stichtingveteranenziekte.nl,  
publicaties, boek.



Stichting Veteranenziekte
NIEUWSBRIEF

Jaargang xx
nummer xx

Stichting Veteranenziekte

8

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een editie van Stichting Veteranenziekte. 
Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak 
op de Westfriese Flora. Doelstelling: Stimuleren lotgenoten-
contact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preven-
tieve maatregelen. 

Stichting Veteranenziekte NL92 INGB 0008 2451 10
Donateurschap:  € 26,50 per jaar (factuur)
 € 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage:  700 exemplaren 
Doelgroep:  Donateurs, externen, artsen, GGD en media 

Verschijning:  Vier maal per jaar 
Verspreiding:  Gratis 
Druk:  Drukkerij Kedde, Amsterdam
Copyright:  Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte is een organisatie met
ANBI-erkenning, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.
KvK te Alkmaar nr. 37086137

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.stichtingveteranenziekte.nl
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Een mooie dag om even stil te staan bij alle activiteiten van het 
bestuur van onze Stichting Veteranenziekte. Hiermee wil ik aan
geven dat ik erg gelukkig ben met de groep mensen om mij  
heen. Zij zetten zich allen gedreven en vol passie in voor de  
Stichting. Legionella op alle fronten onder de aandacht te houden 
is belangrijk! 

Om dit te benadrukken hebben we onlangs een netwerk
bijeenkomst gehouden en met velen gesproken. Het werd weer 
duidelijk dat ieder zich op verschillende manieren bezighoudt met 
legionella preventie. Op het gebied van o.a. drinkwaterveiligheid, 
installatie en gezondheidzorg. Ook met een verscheidenheid aan 
benadering van het onderwerp natuurlijk.

U ziet in deze nieuwsbrief een verslag van de dag met enkele  
foto’s. De volgende keer hopen we weer zo’n enthousiaste groep 
bij elkaar te zien.

De ruimte was ook ingericht voor het voor ons belangrijke  
moment onze bedrijfsfilm te presenteren. Deze kunt u bekijken en 
delen via onze website, Facebook, LinkedIn! Ik nodig u van harte 
uit om dit te doen.

’sMorgens onze presentatie en discussie waarna de lunch een 
goede bodem gaf om een balletje te (leren) slaan op de golfbaan. 
Dat valt nog niet mee!

In de afgelopen tijd hebben we een calamiteiten plan geschreven. 
Natuurlijk hopen we dit plan nooit daadwerkelijk te hoeven  
gebruiken, maar we vinden het wel belangrijk dat het voor handen 
is.
Ook hebben we een ondernemingsplan geschreven. Dit is natuur
lijk nooit af en zal menig maal worden aangepast en aangevuld. 
We vinden het een goede stap om onze toekomst als Stichting 
hiermee goed te begeleiden. 

Onze jaarrekening is ook gereed en is in te zien via onze website.
De komende maanden vervolgen we onze gesprekken met diverse 
partijen over de gevolgen van een legionella besmetting. 

Zelf zullen we via onze enquête al veel kunnen rapporteren en 
hopen daarmee onze lotgenoten beter te kunnen bijstaan in de 
toekomst.

In voorbereiding is het Congres op 10.10.2019 voor onze zakelijke 
partners + lotgenoten.

We willen als Stichting de discussie gaande houden betreffende  
veiligheid en oplossingsgericht denken en werken om zoveel  
mogelijk slachtoffers te voorkomen. 

Hartelijke groet & tot ziens,
Esther Huygen, voorzitter 
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Het is een mooie dag ……


