Jaarplan KNMG district Amsterdam/Noord-Holland 2020
Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan en begroting voor 2020 van KNMG district Amsterdam/Noord-Holland.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit document kunt u stellen aan onze secretaris per email via districtAmsterdamNoord-Holland@fed.knmg.nl.
De inhoud van dit document zal tevens gepresenteerd worden aan de leden van ons district op de
Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2020. Ook tijdens deze presentatie is er gelegenheid vragen te
stellen of op de documenten te reageren.

Missie KNMG district Amsterdam/Noord-Holland
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.
Missie:
‘District Amsterdam/Noord-Holland wil de verbinding zijn tussen de artsen van verschillende
disciplines. Streeft ernaar de belangen van leden uit de regio te behartigen door in (medisch)
contact te blijven met elkaar en voor elkaar.’

Activiteitenplan KNMG District Amsterdam/Noord-Holland 2020
Om onze missie invulling te geven, hebben wij voor de leden onderstaande activiteiten in 2020
gepland. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden, de pubquiz is speciaal gericht op de
geneeskunde student en de jonge arts.
Om met elkaar in contact te blijven, zijn wij voornemens om:
1. De nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren
2. De pubquiz voor studenten geneeskunde en de jonge artsen te organiseren
3. Cyclusbijeenkomsten te organiseren, waarbij er een (geaccrediteerd) programma met
eenzelfde inhoud gepresenteerd wordt op een locatie in elk van de 3 voormalige regio’s
4. Themabijeenkomsten organiseren
5. De achterban te informeren en contact mee te houden door middel van het eigen gedeelte
( https://www.knmg.nl/overzicht-districten/amsterdam-noord-holland/informatie.htm ) op
de website van de landelijke KNMG (www.knmg.nl) en via de sociale media. Tevens zullen
enkele bestuursleden een workshop communicatie en social media volgen om onze
bekendheid te vergroten
6. Contact te onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan met (mogelijke) regionale
partners die interessant zijn voor de KNMG om op de hoogte te blijven van wat er speelt in
de regio
7. Een jaarverslag op te stellen en een activiteitenplan te formuleren. Het jaarverslag en
activiteitenplan zal op de website gepubliceerd worden en tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst aan de leden gepresenteerd worden
8. De samenwerking te onderhouden met KNMG landelijk, de andere districten en de
regionale federatiepartners

Activiteitenkalender KNMG district Amsterdam/Noord-Holland 2020
Voorlopig programma:

o januari
Nieuwjaarsbijeenkomst met de lezing ‘Hoogte- en Dieptepunten’

o februari, maart
Financiering van het zorgstelsel

o april
PubQuiz

o mei, juni
Thema bijeenkomst: Vakantietips

o oktober
Nicolaes Tulp symposium
-

o november / december
Themabijeenkomst: Duurzaamheid in de zorg

o cycluslezingen worden nog nader ingevuld

