Bijlage IV

Jaarplan KNMG district Amsterdam / Noord-Holland 2019

Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan voor 2019 van KNMG District Amsterdam / Noord-Holland. Vragen
en opmerkingen naar aanleiding van dit document kunt u stellen aan onze secretaris per
e-mail via districtAmsterdamNoord-Holland@fed.knmg.nl. De inhoud van dit document zal
gepresenteerd worden aan de leden van onze district op de Nieuwjaarsbijeenkomst van
23 januari 2019.

Visie en doel District Amsterdam / Noord-Holland
Leer, denk en praat mee met je collega’s over onderwerpen en ontwikkelingen die iedere
(toekomstige) arts aangaat op individueel en maatschappelijk niveau.
Het doel van district Amsterdam / Noord-Holland is een verbinding te zijn tussen artsen
van verschillende disciplines, om een ontmoetingsplaats te zijn waar laagdrempelig kennis
en contacten kunnen worden uitgewisseld. Wij streven ernaar de belangen van alle leden
uit de regio te behartigen door in '(medisch) contact’ te blijven met elkaar en voor elkaar!
Elke lezing wordt dan ook afgesloten met een netwerkborrel.

Activiteitenplan KNMG District Amsterdam / Noord-Holland 2019
Om onze missie ten uitvoer te brengen willen wij onderstaande activiteiten in 2019
realiseren. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden, met uitzondering van de
“pub-quiz”. Om met elkaar in contact te blijven hebben wij de volgende voornemens:
1.

Organiseren van een nieuwjaarsbijeenkomst (jaarlijks in januari): jaarvergadering
met aansluitende lezing.

2.

Organiseren van de “pub-quiz” voor toekomstige en jonge dokters (1x jaarlijks).

3.

Organiseren van (3) cycluslezingen waarbij er een (geaccrediteerd) programma met
eenzelfde inhoud gepresenteerd wordt in de 3 voormalige regio’s.

4.

Organiseren van themabijeenkomsten in lijn met de landelijke KNMG-programma’s
(minimaal één keer).

5.

Organiseren van (thema)bijeenkomsten met een maatschappelijk karakter (minimaal
één keer), met het doel de KNMG-leden te verbinden.

6.

Het informeren van de achterban en contact houden door middel van het eigen
gedeelte op de website van de landelijke KNMG-website (www.knmg.nl) en (sociale)
media. Hiervoor zullen enkele bestuursleden een workshop communicatie en social
media volgen om onze bekendheid te vergroten.

7.

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.

8.

Het opstellen van een jaarverslag en het formuleren van een activiteitenplan en dit
publiceren op de website en presenteren op de nieuwjaarsbijeenkomst.

9.

Onderhouden van de samenwerking tussen de KNMG landelijk en de andere
districten en de regionale federatiepartners.

Activiteitenkalender KNMG District Amsterdam / Noord-Holland 2019

o

Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst met geaccrediteerde lezing ‘Maak je niet dik’

o

Februari
“Pub-Quiz”

o

Maart
Symposium (1ste van de cycluslezing)

o

April
Themabijeenkomst vanuit landelijk

o

Mei
Symposium (2de van de cycluslezing)

o

Juni
Themabijeenkomst

o

Juli/Augustus/September
Symposium (3de van de cycluslezing)

o

Oktober
De dappere dokter (onder voorbehoud)

o

November/December
Themabijeenkomst

