
 

 

 

 

Beste collega, 

Het laatste anderhalf jaar hebben we een bijzondere tijd beleefd in onze organisaties. 

Onze teams en structuren werden daarbij zwaar op de proef gesteld. Maar: we staan er 

nog en we mogen echt fier zijn op ons crisisbeleid, onze veerkracht en vooral: op onze 

mensen.  

Binnenkort is er de kans om deze mensen te bedanken en om samen te vieren. Zo tonen 

we de verbondenheid die ons ook overeind hield in het heetst van de strijd. 

Wat? 
Het betreft 2 edities van Night Of The Proms die speciaal aan ons allen worden 

opgedragen: twee dank-edities voor de zorg!  

Waar en wanneer? 
Locatie: Sportpaleis Antwerpen. Data: 19/11 en 20/11. Meer info in de onepager 

(bijlage 1), of op deze website: www.dankeditievoordezorg.be 

Later deze week communiceren we dit aan de pers. Als zorgdirectie informeren we u 

graag nu al. Gelieve deze info nog confidentieel te behandelen tot de brede 

communicatie. 

Tickets: 
Concreet kan elke medewerker 2 tickets bestellen via uw organisatie: eentje voor de 

medewerker zelf en eentje voor een partner of andere genodigde.  

Per ticket vragen we 8 euro.  

Dit bedrag is een ‘voorschot’ dat ter plaatse wordt omgezet in drankbonnetjes. Op deze 

manier vermijden we no shows.  De rest van de ticketprijs wordt gefinancierd via steun, 

sponsors en crowdfunding. 

Meer info vindt u op de volgende pagina – er bevat ondertussen al een extra 

mogelijkheid via een servicedesk, zodat bestellen en betalen via uw organisatie 

makkelijker loopt. 

Tevens ook te vinden op de website: www.dankeditievoordezorg.be  

http://www.dankeditievoordezorg.be/
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Hoe bestel ik tickets? 

Enkele tips: 

Laat de medewerkers zeker de 8€ zelf voorschieten  wordt op event zelf vergoed via 

drankbonnetjes. Op deze manier vermijden we no-shows. Aan jou als organisatie vragen we dit 

project bekend te maken bij de medewerkers met de melding dat jullie deelnemen. 

Wij raden ook aan medewerkers niet enkel een ticket voor zichzelf te laten bestellen, maar ook 

eentje voor een extra persoon. Dit is het concept van deze dank-editie, dit wordt ook zo in de pers 

gecommuniceerd. 

Grote organisaties kunnen vanaf nu op 2 manieren tickets bestellen: ofwel zelf alles regelen en 1 of 

twee bestellingen doorgeven, ofwel (nieuw): medewerkers via onze service desk laten bestellen. Wij 

groeperen dan voor jou en bezorgen de lijsten.  

Concreet: 

Grote organisaties:  

1. Eigen regeling intern : bestel tickets voor de ganse organisatie, per campus of per groot 

team, en regel verder intern de verdeling tickets en de betaling van de tickets.. 

Deze bestelling geef je door via deze link: https://forms.office.com/r/xWxQ4cqfGX 
Hoe je dit best aanpakt, vind je terug in bijlage 2 
 

2. Nieuw: regeling via de service desk: indien je medewerkers wil laten bestellen per kleiner 

team, of per persoon, kan je bij onze service desk aanvragen dat wij de lijsten bijhouden 

(gedeeld met een SPOC uit jouw organisatie).  

 
Op die manier betalen en regelen medewerkers zelf de eigen bestelling van het ticket. Wij 
zorgen ervoor dat ze samen zitten. Ze mogen ook een bestelling per team doorgeven – dan 
zit dat team – binnen jouw organisatie – ook nog eens zeker samen. 
 
Per bestelling wordt er dan een betaallink gestuurd naar de aanvragende medewerker. 
Die betaalt en ontvangt de link van de tickets. Jouw organisatie krijgt wel het overzicht van 
wie wat besteld heeft, maar je moet dus niet intern gaan regelen en betalingen ontvangen: 
dat regelt dan de service desk. 
Wil je graag met dit systeem werken: doe je aanvraag hier via deze link, en dat zetten we de 
lijst op voor jou : https://forms.office.com/r/nGxqVYJQc6 
 
 

Zelfstandigen of mensen die per 1 of 2 tickets inschrijven 

Wie niet via een organisatie inschrijft en zelfstandige is in de thuiszorg/eerstelijn, kan via deze link 

tickets aanvragen. https://forms.office.com/r/EAnrvQWbDv 

https://forms.office.com/r/xWxQ4cqfGX
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Communicatie: 
 

Daarnaast vragen we uw steun om dit initiatief bekend te maken binnen 

uw organisatie. Zodra de pers is geïnformeerd, is het belangrijk dat uw 

medewerkers weten dat ze via uw organisatie tickets kunnen bestellen. 

 Ofwel via een link van onze service desk 

 Ofwel via jullie eigen systeem  

Meer info? 
 

In bijlage 3 vindt u een FAQ, en tevens kan u terecht op de website: 

www.dankeditievoordezorg.be 

Contactpersoon voor de zorg: sonja.sommeryns@zna.be. 

 

Heeft u verder nog suggesties, vragen of opmerkingen, laat het ons zeker weten. 

Wij kijken er naar uit u ook te mogen ontmoeten en samen veilig te mogen feesten.  

 

Warme en muzikale groet, 

Sonja Sommeryns, 

 

Projectleider NOTP-dankeditie voor de zorg 

In naam van GZA-ZNA en in samenwerking met Sportpaleis Antwerpen  

Met steun van de Vlaamse overheid. 
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Bijlage 1 

  



 

 

Bijlage 2: Interne regeling: bestelling per campus – nodige info 

TER INFO: wil je dit liever niet zelf regelen, dan kan je je medewerkers 

laten bestellen en betalen via onze service desk. Doe in dit geval hier de 

aanvraag. 

Wil u zelf intern verzamelen wie er wanneer komt? 

- U bestelt bij voorkeur een bestelling per campus 

 

Gegevens die u dient op te vragen aan uw medewerkers voor de eigen werking: 

- Naam en voornaam besteller/teamleider  

- Keuze dag: 

o Vrijdag 19/11/2021, 20u30 start show 

o Zaterdag 20/11/2021, 20u30 start show 

- Al dan niet een personeelsnummer 

- Campus naam en plaats 

o Afdeling 

o Naam van het team: 

- Aantal tickets : 1 per persoon (8€) of 2 per persoon (16 €) 

- Ik ga akkoord met het delen van mijn gegevens in het kader van bestelling van 

deze tickets. Deze zullen enkel voor deze doeleinden en enkel voor deze editie 

worden gebruikt. 

 

Voorbeeld begeleidende tekst: 

Dank u! Wat jullie gedaan hebben tijdens de covidcrisis was onbeschrijflijk moedig, moeilijk, mooi, menselijk, 

machtig!  We willen dit niet laten passeren zonder een veilig doch groots feest waar JULLIE centraal staan. Beleef 

deze magische   dankavond; elke zorgverlener, medewerker in de zorg of vrijwilliger die de zorg effectief heeft 

ondersteund kan 2 tickets bestellen voor Night Of The Proms: Dank Editie Zorg. Wanneer? Vrijdag 19/11/2021 of 

zaterdag 20/11/2021.  
 

We vragen een bijdrage van 8 euro per persoon, die je de avond zelf terugkrijgt in drankbonnetjes. De rest van de 

prijs van je ticket wordt bekostigd via sponsoring en crowdfunding. Iedereen gunt jou immers dit dankfeest! Je kan 

enkel voor jezelf en 1 iemand extra boeken, en niet je tickets doorgeven aan iemand buiten de zorg. Teamleiders 

kunnen per campus voor hun team bestellen en voorschieten. 
 

De inschrijving lopen tot volzet, dus wacht niet te lang met jouw bestelling!  

Betalen doe je via een tweede link, die je via mail na deze inschrijving ontvangt, en dit 1 à 2 weken nadien. 
 

Het Sportpaleis werkt volgens de geldende maatregelen en staat samen met ons garant voor een veilige avond. Er 

zal gewerkt worden met het Covid Safe Ticket. Dit betekent dat je een vaccinatiebewijs OF negatieve test zal moeten 

voorleggen volgens de dan geldende normen. 
 

Bij het invullen van deze voorinschrijving ga je akkoord met het delen van je gegevens in het kader van dit project. 
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Bijlage 3 : Vragen & antwoord 

Alle tickets zijn zitplaatsen 

Er wordt gewerkt met het Covid Safe ticket – dus vaccinatiebewijs of 

recent testbewijs moet worden voorgelegd. 

In totaal staan er nu 30.000 plaatsen open voor de zorg. Indien nodig kan er nog een 

derde editie worden opgezet op zaterdagnamiddag 20/11. 

Per zorgverlener 1 extra persoon: het is eender wie dat is; de idee is dat de zorgverlener 

iemand meevraagt die steun heeft geboden, of mee heeft geleefd tijdens de covidcrisis. 

Onder zorgverlener verstaan we: alle personeel uit uw zorgorganisatie dat zich mee heeft 

ingezet tijdens de covidpandemie. Dus we denken ook aan schoonmaak, techniek, ICT, 

voeding,… Iedereen moest uiteindelijk anders werken, meer werken, en dit in onzekere 

omstandigheden. 

Is het veilig om nu zo’n event te doen? Zeker : wie kan dat beter dan een 

evenementsector die alle maatregelen perfect beheerst? Daarnaast volgt een 

coronaforum mee op inzake veiligheid en risico. Prof Van Damme verleent tevens zijn 

steun in een promofilm van het project. 

Artiesten : gezien het een volledige nieuwe editie is die speciaal voor deze editie wordt 

opgemaakt, is de presentatie en line up nog niet bekend gemaakt. Maar dat het prachtig 

zal zijn, en bijzonder, dat staat vast! 

Kan ik achteraf nog annuleren? We vragen dat je jouw tickets doorgeeft aan andere 

zorgverleners, of van dag wisselt onderling, als je er jammer genoeg niet geraakt. 

Wie wordt er allemaal uitgenodigd? Iedereen uit de zorgsector: ziekenhuizen, GGZ, 

eerstelijn, WZC, vrijwilligers, test-en vaccinatiecentra,... 

Hoe verloopt de crowd funding? Via de website zal iedereen 1€ of meer kunnen doneren. 

Er komen filmpjes met BV’s om dit aan te wakkeren. 

Hoe kan ik sponsoren: jouw organisatie kan ook een VIP-pakket kopen, zie info via de 

website en in bijlage van de mail. 

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik niet kan komen? Neen, er is geen mogelijkheid tot 

terugbetaling. Dus zie dat je er zeker bij kan zijn, of geef je ticket aan een andere 

zorgverlener binnen jouw organisatie.  


