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Inleiding
Bij het opstellen van dit jaarplan zitten we nog met de laatste loodjes m.b.t. de maatregelen i.v.m.
Covid-19 en is het zoeken naar activiteiten/evenementen welke passen binnen de gegeven
omstandigheden. We gaan er echter vanuit dat we vanaf Q2 meer kunnen en na de zomer weer
volop verder kunnen bouwen op de vroegere succesformules.
Hieronder worden enkele grotere activiteiten er uitgelicht en op de laatste pagina staat een
compleet overzicht van alle voorgenomen activiteiten, beiden ‘onder voorbehoud’. Ook in
‘gewone tijden’ kan er tussentijds altijd iets bij komen of wijzigen, dus lees onze
nieuwsbrief/nieuwsflits of kijk op onze website voor de actuele stand van zaken.
In dit Jaarplan 2022 komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Aanbiedingen en kortingen
2. Evenementen en workshops
3. Clubs
4. Communicatie
5. Financiën
6. Bestuur en organisatie
7. Planning

1. Aanbiedingen en kortingen
Er is een prominente plek ingericht voor de kortingen en voordelen van het lidmaatschap op de
website van de Amsterdam UMC Personeelsvereniging. Uit onderzoek weten we dat het verkrijgen
van kortingen een belangrijke drijfveer is om lid te zijn.
De Amsterdam UMC Personeelsvereniging maakt gebruik van vijf grote organisaties: Cultuur
Werkt!, Wegnahetwerk, Corporate Benefits, Personeelsvoordeelwinkel en CompanyPass (sinds
november 2021). Deze partijen vullen elkaar aan en zo is er voor ieder wat leuks.
Cultuur Werkt! is gericht op theater, toneel, musical en film. Wegnahetwerk concentreert zich
meer op dierentuinen, pretparken en weekendjes weg. Corporate Benefits richt zich (meer) op het
geven kortingen en dagjes weg. De Personeelsvoordeelwinkel richt zich (meer) op het geven van
kortingen. CompanyPass richt zich vooral op het geven van kortingen bij de plaatselijke winkelier.
Op de homepage van de Personeelsvereniging website worden deze partijen vermeld, via de tab in
het hoofdmenu is alle informatie over inloggen en lopende acties beschikbaar.
In enkele gevallen organiseert de Amsterdam UMC Personeelsvereniging zelf kortingsacties. De
personeelskoopavond bij de Mediamarkt wordt als vanouds gepland voor mei en
november/december 2022. Voor Corona hadden we warme contacten met het Ziggo Dome en we
maken ons weer sterk voor interessante en scherpe aanbiedingen (en hopelijk ook gratis kaarten).
Het Amrath Hotel heeft een exclusieve deal voor ons van 20% korting.

2. Evenementen en workshops
Ieder seizoen organiseert de Amsterdam UMC Personeelsvereniging evenementen en workshops
voor de leden.
Evenementen en workshops
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In 2022 gaan we verder met de lijn die we in 2018 gestart zijn door meerdere grote evenementen
te organiseren buiten het Amsterdam UMC. We proberen voor verschillende doelgroepen binnen
het Amsterdam UMC wat leuks te organiseren. In dat kader werken we ook in 2022 samen met
Jong Amsterdam UMC.

3. Clubs
Amsterdam UMC’ers zijn vaak actief op verschillende terreinen: muzikaal, sportief of meer
creatief. Het bestuur van de Amsterdam UMC Personeelsvereniging zorgt er voor dat deze hobby’s
ook in Amsterdam UMC verband kunnen worden uitgevoerd. De Personeelsvereniging regelt de
randvoorwaarden, de praktische organisatie is aan de groep zelf en van de clubs wordt gevraagd
om tenminste één maal per jaar iets te organiseren voor alle leden van de Amsterdam UMC
Personeelsvereniging.
Twee teams hockeyen dit jaar in Amsterdam UMC verband. Daarnaast is er wederom het jaarlijkse
hockeytoernooi op de hockeyvelden van VVV. Met een nieuw organiserend comité wordt ook dit
jaar weer geprobeerd om 20 teams aan dit toernooi deel te laten nemen, waarbij we mikken op de
maand juli of september.
Hardlopen is individueel, maar we merken dat het steeds meer populariteit geniet onder
Amsterdam UMC’ers om in team verband aan de grotere hardloopevenementen mee te doen. Dit
jaar polsen we de belangstelling voor nieuwe activiteiten op het gebied van hardlopen. We bieden
een hardlooptraining aan in aanloop naar de verschillende lopen voor beginnende lopers en een
training voor gevorderde lopers voorafgaand aan bijvoorbeeld de Dam tot Damloop. Daarnaast
bieden we dit jaar ook startbewijzen voor hardloopevenementen met kortere afstanden zoals de
Nescio loop (8 en 15 km) en de Ronde van Abcoude (5 en 10 km). Alle lopen zijn onder
voorbehoud van de dan geldende maatregelen omtrent het Coronavirus.
Het Amsterdam UMC beschikt al bijna 30 jaar over een eigen Bigband van 20+ enthousiaste
amateurs die onder professionele directie van Diederik Ruisch de grenzen van hun muzikale
vermogens verleggen in uiteenlopende stijlen. De Bigband is al in 2019 feestelijk herdoopt door
Hans Romijn in de Amsterdam UMC Bigband en wil heel graag uitgroeien tot de Bigband voor
beide locaties van het Amsterdam UMC. Dus muzikanten van locatie Boelelaan zijn welkom op de
vaste repetitieavond iedere dinsdag in collegezaal 1 (18.30 uur opbouw, aanvang repetitie 19.00
uur). Een keertje komen kijken kan natuurlijk ook, aanmelden bij Diederik Ruisch. Tevens is de
Bigband meer dan bereid om ook op locatie VUmc een Sing-a-long en voorjaarsconcert te
verzorgen of bijvoorbeeld een Kerstconcert te geven.
De Bridgeclub Amsterdam UMC 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.
Voor de clubavonden wordt gebruik gemaakt van de Sporthal Gaasperdam. restaurant of de
medische bibliotheek van locatie AMC. Mocht het zo zijn dat er niet live geoefend kan worden,
dan gaat de club naar het platform Stepbridge, waar zij op de dinsdagavond in een digitale
omgeving kunnen doorspelen in clubverband. Lang niet zo gezellig als live, maar zeker niet
ongezellig! Wij gaan ons best doen om beide kanten van de Amstel in de club samen te zien!

Clubs
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Voetbal is voor velen een heerlijke bezigheid in het dagelijks leven. Naast dat het spelletje
hartstikke leuk is, geeft het ook de mogelijkheid om mensen te ontmoeten, binnen of buiten het
veld. Juist deze cocktail van spelplezier, ontspanning en samenzijn is de basis voor het Amsterdam
UMC (voorheen AMC) voetbaltoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd. Hopelijk zijn ze er in
2022 weer bij met een spectaculair toernooi. Tijdens dit Amstel overstijgende voetbaltoernooi
komen Amsterdam UMC medewerkers van verschillende afdelingen en professies bijeen voor een
mooie dag. Naast het voetbalaspect is er ook veel aandacht voor het sociale, feestelijke gedeelte
waarbij de BBQ jaarlijks een doorslaand succes is. De avond eindigen we traditiegetrouw met
muziek en een dansje!
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten bespreekt de Amsterdam UMC fotoclub steeds een ander
thema. Dit thema wordt door de leden in praktijk gebracht en bij de daarop volgende bijeenkomst
worden de foto’s besproken. Dit wordt door de leden zeer gewaardeerd. Elk jaar wordt er een
fotowedstrijd gehouden met een bepaald thema die worden tentoongesteld in de Medische
Bibliotheek. De beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke “jury”.
De fotoclub heeft een eigen Facebook pagina en een pagina op flickr. Ook hebben zij 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.
De leden van de fotoclub ontvangen elke maand een nieuwsbrief. Eind 2019 is het bestuur van de
fotoclub gewijzigd. Door allerlei omstandigheden trekt Monique van de Broek de kar nu alleen.
Er is dus dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden!

4. Communicatie
Communicatie met de leden over het ruime en gevarieerde aanbod van de Amsterdam UMC
Personeelsvereniging is zeer belangrijk. Facebook biedt een goed overzicht van het huidige
aanbod. Nieuw dit jaar wordt onze pagina op Instagram. De website wordt wekelijks bijgewerkt
met de laatste informatie. Iedere maand worden er 2 nieuwsbrieven verstuurd met (nieuwe)
aanbiedingen en/of activiteiten. Aanvullend worden posters verspreid, en wordt gebruik gemaakt
van het Amsterdam UMC intranet.

5. Financiën
Het is het bestuur gelukt om een evenwichtige begroting op te stellen. De contributie hoeft dan
ook niet te worden verhoogd. In de begroting 2022 vindt u nadere gegevens.
De begroting laat een overbesteding zien van € 47.500 zien. Het bestuur hoopt dat in 2022 er door
de Personeelsvereniging Amsterdam UMC weer activiteiten in groepsverband georganiseerd
kunnen worden en daarmee de onderbesteding van 2022 te kunnen besteden aan de leden.

6. Bestuur en organisatie
De Amsterdam UMC Personeelsvereniging draait op vrijwillige bestuurders die allemaal een deel
van de activiteiten in portefeuille hebben. De voorzitter is Lieuwe Kool en de penningmeester is
Ronald Coenen. De overige bestuursleden zijn Brenda Hoff (bestuurslid), Daan de Haan-Waaijer
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(organiseren evenementen), Els Oosterheert (organiseren evenementen) en Marie-Christine v.d.
Meer (organiseren evenementen).

7. Planning 2022

Evenementenkalender 2022

Maand

Q1 2022

januari

Autopuzzeltocht

heel 2022

Diverse cadeaubonnen

heel 2022

Lunch-, diner- en borrelboxen

heel 2022

Amrath hotels

heel 2022

Golf clinic

heel 2022

Amsterdam Light Festival

23-1-2022

Museum Voorlinden

23-1-2022
26 en 29-01-2022

Online cabaretvoorstelling
februari

Museum Voorlinden

maart

Hardlooptraining

26-2-2022

Museum Voorlinden

5-3-2022

Bezoek Bijlmermuseum en wandeling

20-3-2022

Pubquiz

28-3-2022
Q2 2022

april

mei

Frans Hals museum

3-4-2022

Workshop hanging baskets Kudelstaart

4-4-2022

Workshop schilderen

25-4-2022

Fotoworkshop i.s.m. fotoclub (evt in combi met NPDHV)
NEMO

30-4-2022

Open Air Vondelpark
Japans festival HEM terrein

9-5-2022

Workshop kleur&stijl, locatie Vumc

16-5-2022

Roeiclinic

20-5-2022

Workshop essentiële oliën

Planning 2022

06 t/m 08-05-2022

Workshop kleur&stijl, locatie AMC

Italie festival Haarzuilens
Zandsculpturen festival Garderen

juni

06-05-20222

20, 21 en 22 mei 2022
21-5-2022
30-5-2022

Amsterdam UMC Run
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Art Nouveau wandeling

4-6-2022

Excursie Markerwadden

11-6-2022

150 jaar Mondriaan + Amersfoort

18-6-2022

Workshop aquarellen

20-6-2022

Tasting Muiderslot

25-6-2022

Waterskiën Almere of Loosdrecht
Q3 2022 (vakantie )
juli
augustus

Herman van Veen in Carré

27-8-2022

Dierenpark
Zuiderzeemuseum
Rondleiding Hortus
september Feest leden PV
Bezoek Museum Straat

16-9-2022

Rottumerplaat excursie
Artis
Architectuurwandeling Spaarndammerbuurt
Pubquiz?
Voetbaltoernooi
Saxofoon workshop/Conservatorium
Lezing Ellen de Visser/Vumc
Golfdag (+ wedstrijd en clinic), Olympus De Hooge Dijk
Q4 2022
oktober

Havensafari
Pubquiz

november Museumnacht Amsterdam?
Personeels koopavond Media Markt
Sinterklaasmusical

10-10-2022
5-11-2022
27-11-2022

Haarzuilens Kerstfair
december Eindejaarsconference
Pubquiz (VUmc/AMC)?
Amsterdam Light Festival 1-12-22 t/m 22-01-2023
Personeels koopavond Media Markt
Workshop kerst (2X)
Kerstmarkt AMC

Planning 2022
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Kerstmarkt Vumc

8-12-2022

Wereld Kerst Circus in Carré

28-12-2022

nog te doen 2022/uitgesteld naar 2022/suggesties
Golftournooi

mrt

Snowworld
Roofvogelshow Muiderslot

dec

Roofvogelshow n.t.b.
Vaartocht Amsterdamse Bos
Rondleiding Vrienden Stadsbehoud Amsterdam
Bezoek Tiengemeenten
Slot Loevestijn
Nederlands Bakkerijmuseum
Amstelland Fun, e-shopper verhuur
Vechtstreekmuseum Maarssen
Bezoek eiland Wieringen
Natuurhuisjes
Naar de gallemiezen, Amsterdam street art
Taart bak cursus
Workshop; Druktechnieken
Kortingsactie – huishoudbeurs
Eieren zoeken in Artis
Vaartocht Naardermeer
Orchideenhoeve

Planning 2022
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