Jaarverslag KNMG district Amsterdam / Noord-Holland 2020

Voorwoord van de voorzitter Reza Sardar
Degenen die aanwezig waren op de eerste bijeenkomst in januari 2020 ‘Hoogte- en
dieptepunten’, kunnen zich mijn woorden ter inleiding van de sprekers waarschijnlijk niet
meer herinneren. Ze staan mij nog heel goed bij: ‘Ik wens u allen al het goeds voor 2020 met
alleen maar hoogtepunten en vooral geen dieptepunten.’ Als een boemerang kwamen deze
woorden terug, toen we met z’n allen werden overrompeld door de COVID-19-pandemie.
Op zowel landelijk als internationaal niveau zijn ons dagelijks leven en onze wereld 180
graden gedraaid. Tijdens de eerste golf was er waardering voor de zorgverleners, nadien
bedreigingen aan datzelfde adres. Huidhonger en coronamoeheid, zowel fysiek als mentaal,
stapelden zich op en dit gevaar blijft op de loer liggen. Nu staan we midden in de tweede
golf en we geven niet op dankzij ons zorghart en onze teamgeest.
2020 is een jaar met veel persoonlijke en gedeelde dieptepunten, maar ook een jaar met
goede samenwerking, creativiteit en humor. We hopen in 2021 een positieve balans op te
maken met vooral hoogtepunten. Om die reden gaan we het nieuwe jaar inluiden met een
digitale nieuwjaarsbijeenkomst over humor.

Activiteiten in 2020
07-01-2020
24-03-2020
07-04-2020
19-06-2020
12-11-2020
25-11-2020
26-11-2020
01-12-2020
03-12-2020
17-12-2020

Nieuwjaarsbijeenkomst: ‘Hoogte- en Dieptepunten’
Financiering van het Zorgstelsel Uitgesteld naar 2021
Pubquiz Uitgesteld naar 2021
KNMG vakantietips Uitgesteld naar zomer 2021
Nicolaes Tulp Symposium Uitgesteld naar 8 juni 2021
Dokteren in tijden van Corona. Online werkconferentie. Organisatie: Optimale
Zorg / Dappere Dokters
Ouderenmishandeling en Mensenhandel. Webinar. Organisatie KNMG
landelijk
Draaiboek Triage code zwart. Webinar. Organisatie KNMG landelijk
Dokteren in tijden van Corona. Online werkconferentie. Organisatie: Optimale
Zorg / Dappere Dokters
Draaiboek Triage code zwart. Webinar. Organisatie KNMG landelijk

Samenstelling bestuur
Reza Sardar (voorzitter)
Linda Schot (secretaris)
Pheck Hwa Soo (penningmeester)
Mirjam Binnekamp (algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger district Spaarne)
Lisa Min (algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger district Noord-Holland Noord)
Dwayne Naves (algemeen bestuurslid, studentenvertegenwoordiger)

Financieel beleid
De begroting en het financieel jaarverslag worden door de penningmeester inzichtelijk
gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en ter goedkeuring voorgelegd aan KNMG
landelijk.

