Jaarplan KNMG District XI Limburg 2020
Voorwoord
Bij deze het jaarplan, inclusief begroting, van KNMG District XI Limburg voor het jaar
2020. Suggesties naar aanleiding van dit document kunt u kenbaar maken aan onze
secretaris per e-mail naar info@knmglimburg.nl. De inhoud van dit document zal worden
gepresenteerd aan de Limburgse KNMG leden op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 19
januari 2020.
KNMG
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is
de organisatie van en voor alle artsen en studenten geneeskunde in Nederland. Het doel
van de KNMG is het bevorderen van de kwaliteit van de medische beroepsgroep en van
de volksgezondheid in Nederland. Dit streeft de KNMG onder meer na door het
bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, door het versterken van de
vertrouwensrelatie tussen de patiënt en arts op individueel en collectief niveau, door
afspraken en richtlijnen te ontwikkelen om draagvlak te creëren voor artsen en
geneeskundestudenten en door het stimuleren van artsen om het debat aan te gaan over
ontwikkelingen en knelpunten in de zorg.

KNMG Districten
Op regionaal niveau heeft de KNMG 16 districten die de gemeenschappelijke
doelstellingen nastreven die door de landelijke federatiepartners zijn geaccordeerd. Het
district kan daarbij ondersteuning vanuit het landelijk bureau van de KNMG Federatie
ontvangen. Naast de gezamenlijke doelstellingen kan ieder district eigen doelstellingen
nastreven die meer aansluiten op de behoeften en wensen van de regio die door het
district wordt vertegenwoordigd.
Het district werkt actief mee aan de totstandkoming van KNMG- beleidsstukken, betrekt de
leden hierbij en brengt reacties van leden in bij de opstellers van beleidsstukken. Districten
zijn geen eigen rechtspersoon en vallen formeel onder de Federatie KNMG. Om
transparant te zijn naar haar leden houdt KNMG District Limburg wel een kascontrole en
presenteert het districtsbestuur op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst een overzicht van
haar activiteiten van het voorgaande jaar en de nieuwe plannen voor het volgende jaar.

Missie District Limburg
Om een meerwaarde te bieden voor studenten en (oud-)artsen in de regio Limburg, is het
belangrijk om een duidelijke missie te hebben. Het Bestuur van KNMG District Limburg
heeft ervoor gekozen om niet jaarlijks specifieke doelstellingen op te stellen, maar een
missie te formuleren waar het district voor langere tijd naar handelt. De missie van KNMG
District Limburg luidt:
“District Limburg streeft ernaar de immateriële belangen van Limburgse leden te
behartigen door de regionale ‘oren en ogen’ van de KNMG te zijn, hen te ondersteunen in

de beroepsbeoefening en –ontwikkeling, en de Limburgse leden te verbinden, van
geneeskundestudent tot en met gepensioneerd arts.”

Activiteitenplan KNMG District XI Limburg 2020
Naar aanleiding van de evaluatie over het jaar 2019 en in lijn met onze missie, willen wij
onderstaande activiteiten in 2020 realiseren. We streven ernaar om met het nieuwe
financieringsmodel dezelfde kwaliteit te realiseren zoals voorheen, waarin een gevarieerd
aanbod wordt gewaarborgd met ruimte voor creativiteit. Daarnaast willen we verdere
digitalisering realiseren van de inschrijvingen en enquetes.
•

Het organiseren van een nieuwjaarsbijeenkomst;

•

Het aangaan van één KNMG Limburg samenwerkingsbijeenkomst;

•

Het organiseren van twee KNMG Limburg bijeenkomsten met een verbindend
karakter (waar de KNMG Limburg Quiz onderdeel van is);

•

Het organiseren van één KNMG Limburg bijeenkomst met een maatschappelijk
karakter;

•

Het organiseren van twee geaccrediteerde KNMG Limburg bijeenkomsten met als
doel kennis opdoen, discussie en meningsvorming stimuleren, bevorderen van
professionaliteit en carriereontwikkeling. Indien de gelegenheid zich voordoet, kan
dat in lijn met de landelijke KNMG-programma’s;

•

Het informeren van de achterban en contact houden door middel van de eigen
website: www.knmglimburg.nl, de landelijke KNMG-website (www.knmg.nl) en
(sociale) media;

•

Contact onderhouden met de reeds bekende regionale contacten en contact leggen
met nieuwe mogelijke regionale partners die interessant zijn voor de KNMG om op
de hoogte te blijven van wat er speelt in de regio;

•

Het opstellen van een jaarverlsag en het formuleren van een activiteitenplan en dit
publiceren op de website en presenteren op de nieuwjaarsbijeenkomst van KNMG
District Limburg;

•

Onderhouden van de samenwerking tussen de KNMG landelijk, de andere
Districten, de regionale federatiepartners en het Districtsbestuur van KNMG
Limburg.

Activiteitenkalender KNMG District Limburg 2020
Januari
KNMG District XI Limburg Nieuwjaarsbijeenkomst (19 januari)

Februari

Maart
KNMG Limburg verbindende bijeenkomst (Quiz)

April

Mei
KNMG Limburg Themabijeenkomst

Juni
KNMG Limburg Samenwerkingsbijeenkomst

Juli

Augustus
KNMG Limburg verbindende bijeenkomst

September
KNMG Limburg Themabijeenkomst

Oktober

November
KNMG Limburg maatschappelijke bijeenkomst

December

Begroting KNMG District Limburg 2020
Uitgaven

Bedragen in euro

1. Nieuwjaarsbijeenkomst
Doelstelling: informeren achterban

4.500

2. KNMG Limburg themabijeenkomsten (2x)
Doelstelling: kennis, discussie, meningsvorming, professionaliteit en
carrièreontwikkeling

7.000

3. KNMG Limburg bijeenkomst
Doelstelling: maatschappelijk handelen

2.000

4. KNMG District Limburg verbindende bijeenkomsten
Doelstelling: verbinden

3.500

5. KNMG Limburg Samenwerkingsbijeenkomst
Doelstelling: contact met regionale partners versterken

1.500

6. Onkosten bestuur/ peroonlijke ontwikkeling bestuur

5.300

7. Diversen/ administratie

300

8. Onderhoud/beheer website/sociale media campagnes

200

Inkomsten
9. Inkomsten (bijv. rente)
Totaal

-50
24.250

Er is geen post ‘onvoorziene kosten’, dit kan worden opgevangen door een buffer van
EUR 6.000 die voor het district beschikbaar is. Bovenstaande begroting is goedgekeurd
door KNMG op het Landelijk Districten Platform (LDP) overleg van 9 december 2019.

