Excursie A.Z.U.

Najaarsvergadering VH N

Therna: 'Het nieuwe concept voor de groothuishouding van het A.Z.U. op de Uithof'.
Tijd: donderdag 19 januari 1989, 17.0020.00 uur (voor een broodje wordt gezorgd).
Plaats: Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Woensdag 9 november 1 I werd
najaarsledenvergader~nggehou
vergadermg was er gelegenhe~
mele contacten tljdens het
met broodjes In de vergad
verslagen van de dlverse vertegenwoord~g
gen aan de orde Het bestuur presentee
het off~c~ele
bele~dsplanvoor de kornende
ren en er werd besloten de
VHN te veranderen In 3 mkom
rleen Tot slot werd door Yvonne
Sangen en Elly Gruyters-Warrm
gedaan van het IFHE-congres In M
Het volledlg verslag van deze verg
het beleldsplan krljgen leden van
januarl In het eerste nummer van
matief van 1989 (VHN-lnformat~efzal voor
taan weer 4 X per jaar verschqnen )

Na een excursie door het nieuwe gebouw en
een afdeling die gereed is zal de heer J. Eggink, hoofd civiele dienst, een inleiding verzorgen, waarna er mogelijkheid is voor discussie. De inleiding zal gaan over het hotelciviele dienst concept, kleinschaligheid binnen het grote ziekenhiuis en het door hen
gebruikte gastvrijheidsideaal.
Vanwege de aard van de excursie zijn er
slechts 20 deelnemers mogelijk.
U ontvangt een informatiepakket met routebeschrijving na opgave bij:
Leo Overrnars (085-816502) of
Yvonne Wesselink (030-202977).

Uitbreiding VHN-bestuur
De advertentie in het vorige nummer van dit
tijdschrift heeft een nieuw enthousiast bestuurslid opgeleverd: Madelon Kroneman.
Madelon is in januari 1988 afgestudeerd aan
de Landbouwuniversiteit in de richting Verzorgingstechnologie. Tijdens haar studie is
Madelon actief lid geweest van een studentenvereniging, waar ze in het bestuur en in
diverse commissies heeft gezeten. Ze denkt
dat de hierbij opgedane bestuurlijke en organisatorische ervaring haar g o M van pas kunnen komen als VHN-bestuurslid.

Agenda
19 januari : excursie A.Z.U.
20 januari : verschijnt VHN-lnformatief
24 maart : internationale dag van de huishoudkunde
eind rnaart: prof. Visser-lezing
21 apr~l

. symposium 'Wonen - we
s c h a ~en werkelhkheid' (

mei

: voorjaarsvergadering VHN
4

Samenstelling VHN-bestuur:
Leo Overmars, voorz. (085-816502)
Yvonne Wesselink. secr. 1030-2029771
ark ~ o o ~ e n b o o m
penn/ngm.
,
(050-42 1395)
Lieke Borst, lid (08376-12982)
Annelies de Zeeuw, lid (015-565069)

