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Inleiding 
2020 had een mooi jaar moeten worden! De Personeelsvereniging bestond 15 jaar en per 1 
september 2020 mochten we ook onze collega’s van de locatie Boelelaan als lid welkom 
heten.   
Het is allemaal heel anders gelopen: maanden van voorbereidingen konden naar de 
prullenbak en –zoals de hele wereld- moesten we laveren door onzekerheid en op zoek naar 
wat er wél kon.  
Ons motto is dat Amsterdam UMC’ers gelukkig veel meer doen dan werken alleen en daar 
spelen we al 15 jaar op allerlei manieren op in. In 2020 zijn er 14 (van de geplande 52) 
evenementen  door kunnen gaan, 38 (!)  hebben we helaas moeten annuleren Ondanks alle 
(wisselende) coronamaatregelen hebben we ons best gedaan kleinschalige activiteiten aan 
te bieden en geëxperimenteerd met online-evenementen. Gelukkig kwamen nog best veel 
leden hierop af. Daarnaast maakten de leden goed gebruik van de kortingsmogelijkheden. 
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We gaan er dan ook van uit eigenlijk dat iedereen wel iets heeft meegekregen van de door 
de Personeelsvereniging in beide huizen georganiseerde evenementen.  
Het samengaan met VUmc heeft de nodige promotie en daardoor 4889 nieuwe leden 
opgeleverd en daarmee de slagkracht van de PV flink vergroot.  
Hieronder lopen we de voordeeltjes, kunst en cultuur, evenementen, sport en muziek langs. 
 
 
1 Voordelig kopen, voordelig uit 
Amsterdam UMC Special Sales 
De koopavonden in samenwerking met de Media Markt of Voordelig uit in de Ziggo Dome 
zijn helaas niet doorgegaan i.v.m. Corona.  
 
Uit via Cultuur Werkt!: 
CultuurWerkt! biedt aantrekkelijke aanbiedingen voor concerten, tentoonstellingen of 
theatervoorstellingen, cabaret, toneel, musical en opera. Ieder lid van de PV kan zelf een 
persoonlijk account aanmaken. Met dit account stel je zelf je voorkeur voor genre en regio in 
en wordt het aanbod van de  wekelijkse nieuwsbrief afgestemd op jouw keuzes. 
Leden kunnen via de website van CultuurWerkt! gebruikmaken van tal van aanbiedingen. 
Daarbij worden zij direct doorgelinkt naar de externe ticketingpartners en theaterkassa’s.  

Door de huidige omstandigheden zijn veel voorstellingen afgelast of verplaatst. Ook is de 
capaciteit van het bezoek aan culturele instellingen tussentijds verkleind en zijn de 
vrijkaarten tot nader orde niet van toepassing. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om 
een realistische inschatting te maken van het daadwerkelijke voordeel dat leden hebben 
verkregen door CultuurWerkt! Immers, we weten niet of een aangekocht kaartje 
daadwerkelijk is gebruikt. Een evaluatie geeft hierdoor geen representatief beeld, zeker niet 
in vergelijking met voorgaande jaren. Wat we wel inzichtelijk kunnen maken voor 
Amsterdam UMC is een top 10 van aanbiedingen die door leden zijn aangeklikt (vanaf 1 
september 2020) 

1 Voorstelling  
2 Cinema Culinair  
3 Pathe filmvouchers  
4 Moco Museum  
5 Cinetree  
6 My Cartoon 
7 World Of Dino’s  
8 Theater Thuis 
9 Tijdschrift.nl  
10 Ligconcerten  
11 Schuld of Onschuld 

Persoonlijke accounts: 
Leden van Amsterdam UMC maken gebruik van het aanbod door op de website van 
CultuurWerkt! in te loggen met het algemene bedrijfsaccount of via hun eigen account.  
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Op pad via Wegnahetwerk: 
Wegnahetwerk actieve leisure biedt uitjes met korting aan naar pretparken, 
tentoonstellingen of dierentuinen.  
In totaal zijn er in 2020 2.588  tickets verkocht, dat wil zeggen ca 30% minder dan in 2019. 
Deze daling wordt natuurlijk veroorzaakt door Corona waardoor de meeste uitjes in een 
belangrijke periode gesloten waren. Belangrijke trekkers als Dolfinarium, Walibi en 
bioscopen vielen nagenoeg weg.  De daling is enigszins ingeperkt door de toevoeging van 
Corona aanbod Pathé Thuis, magazines en bookChoice. Met name Pathé Thuis werd veel 
afgenomen. 
 

 
Aantal  Bedrag   kassaprijs  

Totaal American Tourister Funshine 3  €       135,00   €       177,00  
Totaal Attractiepark Slagharen - vanaf 4 jaar 57  €       826,50   €    1.704,30  
Totaal AutoWeek - 9 nummers 24  €       600,00   €       993,60  
Totaal BODY WORLDS - kind 6 tot en met 18 jaar 3  €          24,00   €          42,00  
Totaal BODY WORLDS - volwassene 27  €       351,00   €       619,65  
Totaal Bookchoice 3 maanden abonnement 90  €       449,10   €    1.077,30  
Totaal Cuisinox 2-dlg koekenpannenset groen  3  €       165,00   €       179,85  
Totaal De Orchideeen Hoeve - 3 t/m 12 jaar 12  €          81,60   €       102,00  
Totaal De Orchideeen Hoeve - vanaf 13 jaar 9  €       104,40   €       130,50  
Totaal DierenPark Amersfoort - 1 persoon 39  €       702,00   €       936,00  
Totaal Diergaarde Blijdorp - kind 3 tot en met 12 jaar 6  €       102,00   €       120,00  
Totaal Diergaarde Blijdorp - volwassene 12  €       246,00   €       294,00  
Totaal Dolfinarium - vanaf 3 jaar 60  €       870,00   €    1.710,00  
Totaal Douglas Giftcard 21  €       493,50   €       525,00  
Totaal Euroscoop 12  €          93,60   €       126,00  
Totaal GaiaZOO - Vanaf 3 jaar 12  €       198,00   €       270,00  
Totaal Kinepolis Bioscopen 150  €    1.143,00   €    1.642,80  
Totaal Libelle - 9 nummers 62  €    1.550,00   €    2.315,70  
Totaal LINDA. - 5 nummers 96  €    2.400,00   €    3.096,00  
Totaal Linnaeushof - vanaf 2 jaar 63  €       677,25   €       850,50  
Totaal Madurodam - vanaf 3 jaar 36  €       468,00   €       702,00  
Totaal Medisana Aroma vernevelaar AD 620 3  €          90,00   €       119,70  
Totaal Ogreen Clean Machine - Easy Care 4 stuks 6  €       240,30   €       267,00  
Totaal Ouwehands Dierenpark - vanaf 3 jaar 6  €       123,00   €       153,00  
Totaal Pathé filmvoucher 195  €    1.834,50   €    2.437,50  
Totaal Pathé midweek voucher 102  €       765,00   €    1.275,00  
Totaal Pathé Thuis Filmvoucher 1176  €    5.292,00   €    7.044,24  
Totaal Princess Staafmixerset 3  €       108,00   €       134,97  
Totaal Proline stofzuiger VCB3APARQUET 3  €       162,00   €       177,00  
Totaal Quality Wellness Resorts - dagentree 84  €    2.478,00   €    3.402,00  
Totaal Ripley's Believe It or Not - volwassenen 60  €       825,00   €    1.260,00  
Totaal Shoeby Giftcard 18  €       418,50   €       450,00  
Totaal Viva Papercup Anna Keramiek  3  €          33,00   €          20,85  
Totaal Vue filmvoucher 12  €       111,00   €       135,60  
Totaal Vue midweek voucher 3  €          25,50   €          33,90  
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Totaal Walibi Holland - early bird 24  €       546,00   €       840,00  
Totaal WILDLANDS Adventure Zoo Emmen - 10-64 jaar 72  €    1.368,00   €    1.980,00  
Totaal WILDLANDS Adventure Zoo Emmen - 3-9 jaar 12  €       192,00   €       276,00  
Totaal WILDLANDS Adventure Zoo Emmen - 65 plus 6  €       108,00   €       156,00  
Totaal WILDLANDS Adventure Zoo Emmen - najaar 3  €          52,50   €          82,50  
Eindtotaal 2588  € 26.452,25   € 37.859,46  

 
 
 
 
Inkopen via de Personeelsvoordeelwinkel: 
De Personeelsvoordeelwinkel biedt tegen zeer scherpe prijzen restpartijen aan van allerlei 
witgoed, kleding en elektronica, doorgaans van A-merken. De groei van de laatste jaren 
heeft niet onder Corona geleden, integendeel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een ruime 10% van de leden heeft zich opgegeven voor de nieuwsbrief van de 
Personeelsvoordeelwinkel.  
 
Er op uit via :"Benefits at Work”: een gebruiksvriendelijke website met een uitgebreid 
programma personeelskortingen! Gerenommeerde merken en bekende pretparken stellen 
hun producten en diensten ter beschikking tegen uitzonderlijke voorwaarden 
Dat laatste was in 2020 door Corona vrijwel onmogelijk. Meest verkochte producten zijn:  
 
De meest gebruikte voordelen zijn: 

1. Adidas 
2. Philips 
3. Samsung 
4. Rituals 
5. Zalando 

 
 

Organisatie: Amsterdam UMC + 
VUMC (per 01-09-2020) 

Aantal medewerkers/leden: 6000 + 
8000 

Startdatum: 26-11-2018 

Jaar Omzet Aantal 
inschrijvingen 

2018 € 7.127,90 350 
2019 € 36.728,06 892 
2020 € 54.553,36 1264 
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Op dit moment zijn er vanuit Personeelsvereniging Amsterdam UMC 1670 medewerkers 
geregistreerd. Hiervan hebben zich 1347 medewerkers ingeschreven op de nieuwsbrief, dit 
is 81% ( prima percentage). Door deze nieuwsbrief kunnen wij deze medewerkers 
maandelijks op de hoogte brengen van onze nieuwe voordelen partners.  
 
 
2 Workshops en Evenementen 2020 buiten het Amsterdam UMC 
Dit jaar vond helaas geen fysieke pubquiz plaats, maar de digitale variant trok alsnog 150 
deelnemers. 
 
Elk jaar is het Wereld Kerst Circus in Carré een groot succes.  
Helaas kon dit geen doorgang vinden, hopelijk in 2021 weer. 
 
3 Workshops en evenementen In het Amsterdam UMC 
SinterStreamShow: 
Al jaren verzorgt de personeelsvereniging een Sinterklaas musical. De musical werd altijd 
druk bezocht. Helaas was er dit jaar geen live evenement. Maar niet getreurd, want daar was 
de SinterStreamShow. Een interactieve show met Sint en Piet, cadeautjes, dansjes, 
knutselwerken en heel veel plezier voor ca. 400 kinderen. 
 
Kerstmarkt: 
Digitale Kerstmarkt: 
Omdat er dit jaar geen fysieke markt plaats kon vinden hebben we een (bescheiden) E- 
Kerstmarkt georganiseerd. Een aantal leveranciers die normaal op de markt staan hebben 
we de gelegenheid gegeven om hun aanbiedingen in onze Nieuwsbrief te plaatsen zoals 
Lindenhoff, Madame Cocos, Pieman Bakery en Wild van Wild etc. 
 
4 Muziek door leden 
Muziekles in het Amsterdam UMC: 
Hematoloog Marie-José Claessen heeft het initiatief van de muzieklessen die gegeven 
worden in het Erasmus Ziekenhuis meegenomen naar het AMC. Dit concept bestaat uit het 
aanbieden van maximaal 10 muzieklessen aan AMC’ers door studenten van het 
Conservatorium in Amsterdam waarbij de Personeelsvereniging 50% van de kosten voor 
rekening neemt.  
Ook dit jaar hebben veel collega’s gebruik gemaakt van deze aanbieding; bij 60 matches 
hebben we de inschrijving stopgezet, er was veel animo voor. We hebben een wachtlijst 
aangelegd met geïnteresseerde collega’s die nu nog niet geplaatst kunnen worden.  

Amsterdam UMC Big Band: 
Helaas hebben er geen optredens van de Amsterdam UMC Bigband plaats kunnen vinden, 
wel heeft het Combo in januari nog een keer een lustrum opgevrolijkt. Wel heeft de band op 
een externe locatie nog een paar keer kunnen repeteren. 

5 Sportief 
Amsterdam UMC toernooien: 
Er zijn twee gemixte AMC hockey teams actief bij de bedrijfscompetitie. Iedere week wordt 
getraind en wedstrijden gespeeld onder aanvoering van de captains Anouk Latenstein en 
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David van Meeren. Na afloop van de wedstrijd wordt regelmatig een gezellig afsluitend 
drankje gedronken. 

Het traditionele Amsterdam UMC hockeytoernooi, het voetbaltoernooi en het Golftoernooi 
hebben in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Desondanks heeft een oproep in de 
Nieuwsbrief tenminste 10 nieuwe leden opgeleverd. 

Amsterdam UMC Hardloopclub: 
De Amsterdam UMC Hardloopclub blijft een populaire club en geniet mee in de lift waarin 
hardlopen op dit moment zit.  
 
We hebben dit jaar online hardlooptrainingen aangeboden, 8 lessen via een YouTube link 
o.l.v. Wouter Dijkshoorn met het idee dit later weer live op te pakken. Meer dan 150     
collega‘s hebben zich hiervoor aangemeld. 
 
6 Overig activiteiten 
Amsterdam UMC Fotoclub: 
Elk jaar wordt er een fotowedstrijd gehouden met een bepaald thema die worden 
tentoongesteld in de Medische Bibliotheek. Het thema 2020 is landschapsfotografie. 
Inzending kan tot 15-4-2021. De beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke 
“commissie”. 
Regelmatig ontvangt de fotoclub ook opdrachten vanuit het huis zelf om foto's te maken van 
evenementen. 
De fotoclub heeft een eigen facebook pagina en een pagina op flickr. Ook hebben we een 
Whatsapp groep zodat wanneer je een leuk idee hebt om iets te organiseren je dit in de 
groep kunt delen en zo met een paar andere enthousiaste fotografen op pad te gaan. In 
2019 gingen we bijvoorbeeld onder begeleiding van een professionele fotograaf naar de 
Westerheide. In 2018 bezochten we FOAM en World Pressphoto. 
Maandelijks is er een nieuwsbrief van de fotoclub die alle leden ontvangen. 
In 2020 hebben we geen lezingen en workshops op locatie kunnen doen en wel heel veel 
challenges gedaan. Deze bespreken we in de maandelijkse Teams meeting op 
woensdagavond. In 2021 vanaf mei verwachten we weer het normale programma op te 
kunnen pakken met live meetings en fotograferen met elkaar 
 
Amsterdam UMC Bridge Club: 
Bridgeclub AMC is opgericht in 1983 en bestaat dus bijna 40 jaar! De club bestond bij de 
oprichting uit werknemers en hun partners van de voorlopers van het AMC; het Wilhelmina 
Gasthuis en het Binnengasthuis. Later mochten ook mensen van buiten de organisatie lid 
worden. 
Bij Bridgeclub Amsterdam UMC staat gezelligheid voorop, wij proberen natuurlijk zo goed 
mogelijk te spelen, maar echte fanatici zul je in deze club niet aantreffen. 
Voor de clubavonden werden wij altijd gastvrij ontvangen door het restaurant of de 
medische bibliotheek van locatie AMC. Helaas, is hier door coronamaatregelen een einde 
aan gekomen. De meeste leden hebben zich nu verzameld als club op Stepbridge, waar wij 
op de dinsdagavond in een digitale omgeving kunnen doorspelen in clubverband.  
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7 Bestuur en organisatie 
Het bestuur werkt graag eenvoudig en snel, maar overleg is uiteraard ook nodig.  
In 2020 heeft het bestuur 16 keer vergaderd. In de loop van 2020 hebben Brenda Hoff (juni 
2020) en Marie-Christine v.d. Meer (december 2020) het bestuur versterkt. Het bestuur 
wordt ondersteund door de evenementen coördinator. Na 10 jaar heeft Marjolein Maats het 
AMC verlaten, zij is opgevolgd door Annita Hal-Brouwer. Per 1 juli  is Mirjam Boers 
toegetreden als Evenementen Coördinator/VUmc. 
 
Communicatie van het aanbod naar de leden:  
De website van de Amsterdam UMC Personeelsvereniging is geplaatst op de intranet en 
benaderbaar vanaf beide locaties. De pagina’s worden met regelmaat onderhouden en 
voorzien van nieuwe informatie. Op deze site staat ook de pagina waar geboekt en betaald 
kan worden voor deelname aan workshops en evenementen. Per week wordt de website 
minimaal 158  keer bezocht (in 2019 was dat 50 bezoekers per week). Er is een piek te zien 
na verzending van de nieuwsbrief. Dit is ook terug te zien in de boekingen die gedaan 
worden in de ticketshop op de website. 
 
De Facebook pagina van de Amsterdam UMC Personeelsvereniging  wordt met regelmaat 
voorzien van nieuwe content. Ook foto’s van evenementen worden hierop gedeeld met de 
bezoekers. 
 
In 2020 zijn in totaal  12 nieuwsbrieven/nieuwsflitsen verstuurd.  Wij verzorgen nu zelf de 
opmaak en redactie van via Mailchimp. Ook voorzien de 70 posterborden in huis van 
informatie over wat de Amsterdam UMC Personeelsvereniging organiseert of aanbiedt, twee 
wekelijks wordt hier een nieuwe poster opgehangen. Bij (extra) belangrijke berichten of als 
de aanbieding nog maar korte tijd kan worden benut, maken wij dankbaar gebruik van het 
AMC intranet, Tulp intranet en VUmc intranet. 
 
Financiën: 
Voor alle details is de jaarrekening beschikbaar.  
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