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2021 was voor ons als bestuur een actief jaar. Wij hebben
veel vaker en regelmatiger vergaderd. We hebben vaker een
nieuwsbrief uitgebracht en Mastocafé's georganiseerd. Van
het restant bedrag van de subsidie van VWS hebben wij
workshops Marketing en Communicatie met de achterban
kunnen volgen. Deze workshops waren vooral gericht op het
digitale tijdperk. Om onze vereniging verder te
professionaliseren hebben wij opnieuw subsidie aangevraagd bij VWS voor 2022 en hebben wij
een meerjarenplan gemaakt. Zo zijn er o.a. stappen gezet op social media, t.w. Facebook en
Instagram. Voor wat betreft het lotgenotencontact hopen wij dat volgend jaar de ledendag op
zaterdag 2 april (het is altijd de eerste zaterdag in april) in de Kinderkliniek in Almere door kan
gaan. Dan zal ook de ALV plaatsvinden. Verder hebben wij mogen meewerken aan de
richtlijnen voor mastocytose patiënten zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief. Als laatste rest
ons nog te zeggen ("Last but not least!') dat het aantal leden enorm is gestegen. De
ledenwerving gaat voornamelijk via het internet, steeds meer mensen weten ons te vinden. Ook
wordt er door de expertisecentra meer doorverwezen naar onze vereniging. Om de diverse
doelgroepen nog beter aan te spreken hebben wij in samenwerking met Mirati Marketing een
animatiefilmpje gemaakt om uit te leggen wat wij als patiëntenvereniging kunnen betekenen
voor onze leden. Dit filmpje willen wij graag met jullie delen. Via onderstaande link kunt u het
filmpje bekijken. Dit filmpje staat binnenkort ook op de website.
https://youtu.be/TTLvkFV90PI
Namens het bestuur, Brigit, Lies, Arnold, Gerda, Ghislaine en Yvon bedankt voor jullie prettige
en actieve digitale aanwezigheid tijdens onze mastocafé's en de algemene ledenvergadering.

Tot ziens in 2022 !
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