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Planning
14 Februari Bijeenkomst nieuwe leden
20:00 uur tot 21:00 uur
28 Februari Mastocafé
20:00 uur tot 21:00 uur
2
April Landelijke Patiëntendag vanaf 11:00 uur

Mastocafé
Doordat we in verband met Corona elkaar niet meer in levende lijve konden zien, hebben wij in
2020 bedacht om het Mastocafé op te richten.
Via Zoom komen leden en het bestuur online "bij elkaar".
Hier komen een aantal actuele onderwerpen aan bod en je kunt kennismaken met de
vereniging.
Ook kun je vragen stellen aan anderen met mastocytose of aan het bestuur.
Je kunt inloggen via een pc, laptop, pc, telefoon, etc. Je kunt je opgeven
via info@mastocytose.nl en dan krijg je kort van tevoren een link gemaild, waarmee je op de
avond zelf kunt inloggen. Het eerst volgende Mastocafé zal plaatsvinden op maandagavond 28
februari van 20:00 uur tot 21:00 uur.

Bijeenkomst nieuwe leden
Het doel van de bijeenkomst is om je wegwijs te maken binnen onze vereniging en onze
activiteiten en om eventuele vragen die je hebt te beantwoorden. We doen dit in een groep van
maximaal 10 nieuwe leden en 2 bestuursleden van onze vereniging. Het is dus echt bedoeld
voor nieuwe leden die recent lid zijn geworden en nog niet eerder hebben deelgenomen. Ter
voorbereiding kun je kijken op onze website: www.mastocytose.nl of op de
website mastocytose-expertise.net hier vind je uitgebreide informatie over de expertise centra,
waar wij nauw mee samen werken. Op deze site staat o.a. een animatie over hoe een bezoek
aan een expertise centrum eruit ziet.
Deze bijeenkomst is ook digitaal. Mocht je interesse hebben om deel te nemen, dan kun je een
mailtje sturen naar info@mastocytose.nl , dan krijg je kort van tevoren een link toegestuurd
waarmee je kunt inloggen. Het eerst volgende spreekuur is op maandag 14 februari van 20:00
uur tot 21:00 uur.

Landelijke Patiëntendag
Elk jaar vindt de landelijke Patiëntendag plaats op de eerste zaterdag van april in de
Kinderkliniek in Almere. Dit jaar zal dat op zaterdag 2 april vanaf 11:00 uur zijn.
De afgelopen twee jaar waren wij door de Corona maatregelen genoodzaakt de Algemene
Leden Vergadering (ALV) online te organiseren. Dit werkte goed voor ons als bestuur maar ook
voor de leden die daarbij aanwezig waren.
Echter gaat onze voorkeur uit om de ALV tijdens de jaarlijkse Patiëntendag te houden. Hopelijk
kunnen wij elkaar dan ook 'live' treffen op 2 april a.s..
Het programma van deze dag zal in de volgende nieuwsbrief komen te staan.
Mocht je interesse hebben om deel te nemen, dan kun je een mail sturen naar
info@mastocytose.nl

De Kinderkliniek in Almere sponsort elk jaar de ruimte voor de
jaarlijkse patiënten dag, daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.

Contributie 2022
Mocht je onverhoopt de mail niet hebben ontvangen met het
verzoek de contributie voor 2022 te voldoen, verzoeken wij je
om dit alsnog te doen.
Betalingsgegevens
Gelieve het bedrag van €25,- over te maken naar:
IBAN: NL39 RABO 0130 2734 57
T.n.v. Mastocytose Vereniging Nederland
O.v.v. Contributie 2022, voornaam, achternaam en
woonplaats.
Het lidmaatschap geldt voor het kalenderjaar 2022.
Hartelijk dank voor de betaling!
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website: www.mastocytose.nl
e-mail: info@mastocytose.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kunt u zich hier afmelden
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yvonmasto@gmail.com toe aan uw adresboek.

