Bijlage II

Jaarverslag KNMG district Amsterdam / Noord-Holland 2018

1. Artsenfederatie KNMG
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee een achterban
van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde.
Artsenfederatie KNMG:
•

maakt zich sterk voor verantwoorde medische zorg;

•

behartigt de gemeenschappelijke immateriële belangen van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde;

•

vormt met zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten de grootste organisatie van en voor artsen in Nederland.
Naast het landelijk bestuur kent de KNMG regionaal actieve districten. District
Amsterdam / Noord-Holland telt 10.048 leden (waarvan 7896 artsen en 2152 studenten).

2. Over de districten
De KNMG kent een districtenstructuur. Districten geven advies en ondersteuning aan artsen op regionaal/lokaal niveau. De kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de volksgezondheid vormen daarbij het uitgangspunt. Kortom is een district de ontmoetingsplaats
voor artsen op regionaal en lokaal niveau.

3. Taken van een district
•

is een spreekbuis voor alle artsen in de regio

•

streeft geen materiële belangenbehartiging na

•

stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop

•

biedt een breed en toegankelijk artsenplatform

•

geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken

•

werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale
artsenorganisaties

4. Lidmaatschap KNMG-districten
Artsen die lid zijn van één van de federatiepartners van de KNMG, zijn automatisch verbonden aan de KNMG. Aan het lidmaatschap van de federatie KNMG is tevens een
KNMG districtslidmaatschap gekoppeld. Een lid wordt aan de hand van de postcode van
zijn woonadres ingedeeld in een district.

5. 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.
Ons doel is om een ontmoetingsplaats te zijn voor artsen waar laagdrempelig kennis en
contacten uitgewisseld kunnen worden. Elke lezing wordt dan ook afgesloten met een netwerkborrel.
In 2017 zijn wij vanuit de drie districten Noord-Holland Noord, Spaarne & Amstel en Amsterdam uitgegroeid tot één groot district: Amsterdam/ Noord-Holland.
District Amsterdam/NH telt hierdoor ruim 10.000 leden.
Voor onze leden organiseren wij jaarlijks cycluslezingen in de drie voormalige districten,
andere diverse lezingen en een nieuwjaarsborrel. Voor onze toekomstige artsen is er de
Pubquiz en de 2-jaarlijkse Martinus van Marum prijsuitreiking.

6. Samenstelling bestuur 2018
Marieke van Kammen januari-september 2018 (voorzitter)
Reza Sardar september-heden (voorzitter)
Merel Jebbink (secretaris)
Pheck Hwa Soo (penningmeester)
Linda Schot (algemeen bestuurslid)
Dwayne Naves (algemeen bestuurslid)
Rozemarijn Huismans (algemeen bestuurslid)
Dany Jabbour en Cathelijne Gorter-De Vries (niet actief)

7. Bestuursbijeenkomsten 2018
Het uitgangspunt is om maandelijks te vergaderen. In verband met een bestuurswissel zijn
er in het laatste kwartaal meer bestuursvergaderingen geweest.

8. Activiteiten in 2018
Jaarvergadering 2018 met lezing ‘Slaap/de uitgeruste dokter’ met nieuwjaarsborrel, Casa
Hotel te Amsterdam
Pubquiz 20 maart 2018, Thema; Geneeskunde buiten de boekjes. Locatie Cafe Fest Amsterdam
Herziene richtlijn Informatietechnologie op drie verschillende locaties; Amsterdam,
Alkmaar en Haarlem.
Martinus van Marum prijsuitreiking in het Teylers Museum te Haarlem, 25 september 2018
Herziene meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in het Rosarium, 6 november
2018

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

