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Notulen Algemene Ledenvergadering Personeelsvereniging UMCG  16  april 2019                                                                                                                                                                                                

Aanwezig Bestuur PV: A. Weijling (voorz.),  M. Hofstra,  Piet v.d. Veen,  José Niestijl,  Rob de Jonge,  Loes Smit, Jorien 
            de Boer, Käthy de Wit, T. van der Wal (not.) 

 
1.  Opening en vaststellen agenda  

Ook dit jaar is weer besloten de ALV tijdens de reguliere vergadering van het bestuur PV te houden. In de 
aankondiging van de ALV is aangegeven dat wie dat wenst aan kan schuiven bij de vergadering.  21 maart heeft 
het bestuur PV de  jaarlijkse besprekingen gehad met de subverenigingen.  De vragen en mededelingen vanuit 
deze gesprekken worden hier ter vergadering besproken. 

 
2. Ingekomen stukken 

Geen 
  

3. Mededelingen en vragen vanuit de subverenigingen 
3.1 Compazg verhuist na de vakantie naar een nieuwe locatie in het Zusterhuis 
3.2 UMC Golf heeft i.v.m. het nieuw ingevoerde Insite de contributie betaling van november en december pas in 

februari ontvangen. De inning vindt wel plaats maar is niet inzichtelijk. Wijzigingen van de eerste 3 maanden 
zijn nog niet binnen. Rapportages komen binnenkort beschikbaar. Het bestuur geeft aan vooral aan de bel te 
trekken als Golf hierdoor in de financiële problemen dreigt te komen.  

3.3 Het jaarverslag ALV PV d.d. 17 april 2018 is na de gesprekken met de subverenigingen vastgesteld.  
 

4. Financieel jaarverslag 2018 
Alle door de subverenigingen opgevoerde bedragen zijn in het jaarverslag verwerkt.  
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

5. Begroting PV 2019 
De afrekening 2018 van de Activiteitencommissie moet nog plaatsvinden.  
De begroting wordt goedgekeurd, inclusief de subsidies voor de sub verenigingen.  

 
6. Bestuursverkiezing/voordracht 

Marco Hofstra, Tenny van der Wal en José Niestijl blijven nog een termijn aan in de functie van respectievelijk 
2e penningmeester, 1e secretaris en bestuurslid. 

 
7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

8. Sluiting 
Annemiek Weijling bedankt Rob Funcke voor zijn aanwezigheid en rond hiermee het punt ALV af. 
. 
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PV-UMCG 

In het verslag jaar 2019 bestond het bestuur van de PV uit de volgende leden en ondersteuning. 

 

 

Taakverdeling bestuur en ondersteuning PVUMCG 2019 

Functie  Naam  

Voorzitter Annemieke Weijling 

 

Algemene zaken 
Contactpersoon RvB en directeur P&O 
Aanspreekpunt CompAZG 

Vicevoorzitter  Marco Hofstra Spekclub 
1e Penningmeester  Erwin Kort  
2e Penningmeester Marco Hofstra  
1e Secretaris Tenny vd Wal  

2e Secretaris  Piet vd Veen Co-redactie Website 
Contactpersoon RED Loyalty 
 

Lid  Loes Smit 

Jorien de Boer 

Communicatie (nieuwsbrief, website) 
Contactpersoon RED Loyalty 

Lid José Niestijl Sinterklaasfeest  

Ondersteuning 
 Rob de Jonge Ledenadministratie 

Spekclub 

 Käthy de Wit Accountcontacten  
Contactpersoon subverenigingen behalve CompAZG 

 Helene Bouma Kinderfeest 
Dagtochten 

Beheer Chalets  
 Fam. Klein de Nollen 

 K. de Wit en E. Kort ‘t Stienen Boer 

 Fam. Westra Coogerveld  

 Fam.  Bakker De Bremakker  
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Bereikbaarheid van het bestuur 
De telefonische bereikbaarheid van het bestuur via de secretaris, Tenny van der Wal, is: 06-24587051 
Via de mail is het bestuur bereikbaar onder PVUMCG@umcg.nl 

 

Bestuurlijk.  
In 2019 hebben we geen wisselingen gehad binnen het bestuur. In het voorjaar heeft het bestuur een reflectie 
gehouden op haar bestaansrecht, het aanbod en de samenwerking met Red Loyalty. Tevens zijn de voorbereidingen 
opgestart voor het 75 jarig jubileum van de Personeelsvereniging in 2020.  
Voor de verschillende activiteiten is even als afgelopen jaar gewerkt met een budget per activiteit. Het afgelopen jaar 
hebben we als bestuur een aantal keren contact gehad met de PV van de Gasunie om te kijken of we bij een aantal 
activiteiten gezamenlijk kunnen optrekken. Als resultaat daarvan hebben zij deelgenomen aan ons sporttoernooi en 
hebben wij mee kunnen liften op een aanbieding voor het personeel.  
 

Aantal leden 
Aantal leden op 31-12-2019: 7548, waarvan 1306 externe leden (dus niet via het salaris) 
Aantal leden op 31-12-2018: 7802, waarvan 1242 externe (dus niet via het salaris) 
T.o.v. 2018 is dat een afname van 254 leden. 
 
Sinds 2010 wordt de inning van de contributie van de externe leden gedaan via het verlenen van een machtiging door 
het betreffende lid aan de Personeelsvereniging.  
Medewerkers die lid willen worden dienen zich aan te melden via “mijn InSite”.  Medewerkers die met pensioen gaan, 
kunnen lid blijven van de PV.  

 

Contributie.  
Het lidmaatschap van de PV-UMCG bedraagt sinds 1 januari 2016 € 1,30 per maand.  

De PV en Red Loyalty in 2019 
Namens de PV voert de accountmanager van Red Loyalty onderhandelingen met aanbieders. Een aanbieder kan 
adverteren op de website van de PV wanneer hij 10% of meer korting aanbiedt op zijn artikelen. De korting is 
verkrijgbaar op vertoon van de PV-kaart bij aankopen in winkels of door middel van het invoeren van een speciale code 
bij bestellingen via de  website.  
 
Door ziekte, en later vertrek, van de accountmanager van Red Loyalty en de overdracht van zijn werkzaamheden aan 
een opvolger, verliep het contact in de zomerperiode van 2019 wat moeizaam. Na de zomer vond er weer regulier 
overleg plaats met de nieuwe accountmanager. De PV heeft als doel voor deze gesprekken dat we kijken naar de 
mogelijkheid voor verbindende activiteiten, groepsactiviteiten, maar ook nog steeds het persoonlijk voordeel dat 
leden kunnen verkrijgen door hun lidmaatschap van de PV.  
In 2019 vond er ook een eerste gezamenlijke e activiteit plaats met de Personeelsvereniging van de Gasunie. De PV 
UMCG sloot aan bij de verkoop van kaarten voor het concert van Marco Borsato in Rotterdam. Een klein aantal leden 
heeft gebruik gemaakt van deze aanbieding.  

 
Het aantal verkochte tickets is in 2019 gestegen t.o.v. het jaar daarvoor. Grote trekkers waren de bioscopen, de famile- 
en dierenparken, maar ook de verschillende vormen van cadeaubonnen werden meer gekocht 
 
De totale omzet via de website was in 2019 € 54.334,15 (in 2018 was die € 39.394,15 ). 
Bij deze omzet zijn niet de kortingen meegerekend die leden ontvangen op vertoon van hun pas bij lokale 
ondernemers en horeca. 
 
Het aantal leden dat zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief is 1482. Dit is een stijging t.o.v. 2018 De stijging is 
ingezet doordat er, na de forse daling in 2017 door de komst van de nieuwe privacywetgeving, is ingezet op meer 
aandacht voor het aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief blijft voor de PV het sterkste middel voor 
communicatie met PV leden. Daarom zal ook in 2020 hier aandacht voor moeten blijven.  

mailto:PVUMCG@umcg.nl
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Er zijn 1059 volgers voor de PV op Facebook en bijna 500 volgers op Twitter. De berichtgeving op Social Media wordt 
ook door Red Loyalty verzorgd. Gezien het aantal reacties op sommige Facebookberichten is Facebook ook een goed 
communicatiemiddel voor de PV.  
 

Activiteiten.  
Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten die door het bestuur van de PV zijn georganiseerd: 

 Recreatie: verhuur van chalets, dagtochten.  

 Kinderfeesten  

 PV-UMCG feest 

 Zomerreis 

 Kerstreis 

 
Voor de verschillende activiteiten die de subverenigingen voor het bestuur heeft georganiseerd willen we u verwijzen 
naar de verslagen van de subverenigingen.  

 

Recreatie  
Onder recreatie wordt verstaan de verhuur van chalets en de dagtochten.  

 
Chalets.   
Leden van de PV kunnen onderstaande chalets reserveren via de verhuurservice op de website van de 
personeelsvereniging:  
Het chalet de Nollen/Callantsoog  
Het chalet Coogerveld/Texel  
Het chalet de Bremakker/Texel  
De caravan ’t Stien ’n Boer/Haaksbergen  

 

Dank aan alle “anonieme” ondersteuners.  
Bij de organisatie van de dagtocht, kerstreis en het kinder- en sinterklaasfeest wordt de PV ondersteund door 

vrijwilligers. Naast deze vrijwilligers maakt de PV ook veel gebruik van de Personeelswinkel. Leden kunnen zich ook bij 
de Personeelswinkel opgeven voor het kinderfeest en het sinterklaasfeest. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor 
deze ondersteuning en wil deze medewerkers bedanken voor hun inzet.  
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 SENIOREN UMCG GRONINGEN   

 

Bestuur 

Rob Funcke  voorzitter  

Wies Wiechers 1e secretaris  

Siep Westra  penningmeester  

Henk Das  2e secretaris en notulist  

Johan Tombrock lid activiteiten  

Ger Westra  lid activiteiten en vice voorzitter 
 
 

Bestuurlijke informatie 
Tijdens de jaarvergadering traden de volgende bestuursleden af:  
Addo Bastiaans, penningmeester en vicevoorzitter 
Jannie Sluiman, lid activiteitencommissie. 
Ze zijn beiden 7 jaar bestuurslid geweest.  
 
Zij zijn opgevolgd door: 
Siep Westra, penningmeester 
Ger Westra, vice-voorzitter en lid activiteitencommissie. 
Het bestuur heeft in 2019 7x vergaderd, waarvan 6x bij iemand thuis. 
 

Activiteiten 
22 januari : Jaarvergadering/nieuwjaarsbijeenkomst 
12 maart : Lezing over DNA 
23 april  : Bezoek LEGiO Museum, Grootegast 
4 juni  : Dagtocht Elburg-Randmeer-Urk, organisatie P.V. 
23 - 27 juni : Meerdaagse reis, Berlijn 
10 september : Bezoek Garnwerd aan zee + rondleiding Garnwerd 
29 oktober : Natuurfilm “De Groene Horizon” 
17 december: Busreis Duitsland met aansluitend Kerstdiner in Twist-Hebelermeer 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal van de Seniorenvereniging per 31 december 2019 bedraagt 525. 
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Multimediavereniging van het UMCG Sub 
vereniging van de personeelsvereniging UMCG 

 
Bestuur 

 
Gies Bakker  voorzitter interne zaken; coördinator CompAZG-winkel, Hardware en PC acties. 

 
Jacob Pietens  voorzitter externe zaken; hardware, 2de hands Pc’s, aanspreekpunt PV brutoloon regeling 

 
Jan Palsma   penningmeester 

 
Ingrid Bakker  ledenadministratie  

 
Eddy Ligeon  lid; 2de hands Pc’s, coördinatie stagiaires 
 
Marianne Soldaat lid, secretaris; secretariaat, coördinatie winkel, winkelvoorraden 
 
 

Activiteiten  

 

 Uitbreiding en evaluatie collectie t.b.v. de uitleen 

 Verkoop afgeschreven apparatuur 
 In samenwerking met de commissie inname apparatuur, zijn er meerdere computers voor goede 

                 doelen gereed gemaakt en geleverd 
 De samenwerking met de firma Bossers en Cnossen is gecontinueerd. Tijdens de winkelopening is 

                 er altijd een vertegenwoordiger van B&C aanwezig om UMCG medewerkers te informeren over 
                 de mogelijkheden tot aanschaf van Multimedia apparatuur en de prijs daarvan 

 Het verzorgen van voorlichting, begeleiding, bestelling en uitlevering van Multimedia apparatuur 
                 aan UMCG medewerkers die ze met besteding van hun Persoonlijk Budget of via een 
                    renteloze lening van de PV willen aanschaffen. 
Het bestuur kijkt terug op een zeer waardevol verenigingsjaar en is zeer blij met de inzet en toewijding van de vele 
vrijwilligers binnen de vereniging. 
 
Winkel CompAZG 
In de CompAZG-winkel wordt het aanwezige assortiment artikelen voortdurend aangepast aan de vraag van onze leden. 
In 2019 moest CompAZG verhuizen naar een nieuwe (kleinere) locatie in het Triadegebouw.  
 
Stagiaires 
Sinds enkele jaren biedt CompAZG een stageplaats aan studenten die een MBO niveau 3/4 ICT opleiding volgen aan 
het Alfa College uit Groningen, Campus uit Winschoten en Noorderpoort Groningen. 
 
Aantal leden 
Op dit moment heeft CompAZG 1790 betalende leden en 50 betalende Gast-leden.  
Totaal ledenbestand 1840 
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. 

 

 

 
 

 
Algemeen Bestuur: 
 
Jarl Pieter   voorzitter 
 
Vacant    vice voorzitter 
 
Arnold Boom   Penningmeester 
 
Vacant    secretaris (wordt nu door AB leden om toerbeurt ingevuld) 
 
Leden: vertegenwoordigers vanuit de verschillende commissies. 
 
In de ALV van 8 mei 2019 werd Jarl Pieter tot voorzitter benoemd en werd afscheid genomen van Anneke Lunter die de 
afgelopen jaren met veel verve leiding gaf aan UMCGolf. 

 
Activiteiten 
 

 Verschillende golfwedstrijden  
 Indoorgolf (in Groningen) 
 Clinic voor UMCG medewerkers  
 Meedoen aan Healthy@work UMCG om onze club onder de aandacht te brengen.  

 
Meer en betere zichtbaarheid van UMCGolf (o.a. door deelname aan Healthy@ Work en andere activiteiten om golf 
dichter bij de UMCG-medewerkers te brengen) zal zeker ook een aandachtspunt voor het jaar 2020 zijn. 
 
Aantal leden 
Totaal aantal UMCGolf leden  : 130 waarvan 22 familie van lid en 8 gastleden. 
 
  



10 
 Jaarverslag PV UMCG 2019 

 

 

 

Ontspanningscommissie. 
 
Samenstelling:  
Voorzitter : Annemieke Weijling (contactpersoon PV-bestuur) 
Secretaris : Marianne Soldaat 
Lid : John Jullens 
Lid : Marco Hofstra (coördinator sporttoernooi) 
Lid : Henk Hoiting 
 
Activiteiten 
 

 UMCG-Sportdagen. 
De sportdagen zijn dit jaar voor de 42e keer gehouden op 11 en 12 april in de Martiniplaza. 
De Ontspanningscommissie wordt dan bijgestaan door een aantal medewerkers en vrijwilligers, die speciaal 
voor deze dagen worden ingeschakeld.  
 

 Sinterklaasfeest voor patiënten 
Het Sinterklaasbezoek aan de patiënten in het UMCG was dit jaar op 3 december. Met heel veel enthousiasme 
werken de studenten van Panacea mee aan dit evenement, dat door jong en oud zeer wordt gewaardeerd. 
De collecte onder studenten en artsen, die in november is gehouden, en de donaties van de bedelbrief hebben 
in totaal € 5.994,52 opgebracht voor de cadeaus voor de patiënten. 
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Volleybalvereniging APSAZ 
 
 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter    : Jennifer Molenaar 

Penningmeester                                                : Wouter Knotters en Roel Kierkels   

Secretaris    : Judith Wolting 
 
Wedstrijd/scheidsrechtercoördinator : Judith Wolting 
 
PR     : Lianne Tap 
 
Feestcommissie    : Frank Streefland en Jeroen Elderenbos 
 
 
Bestuurlijke informatie 
Het bestuur is bijna compleet vernieuwd ten opzichte van vorig jaar. 
 
Herhalend speerpunt van het bestuur is het promoten van de vereniging 
binnen het UMCG. Alle PR moet er voor zorgen dat potentiële leden nog 
makkelijker de weg naar APSAZ kunnen vinden. Dit geldt o.a. ook voor tijdelijke 
buitenlandse onderzoekers die hierdoor betrokken worden bij lokale 
sportactiviteiten. Sinds vorig seizoen mogen we ook de werknemers bij de RUG als interne leden 
beschouwen. 
 

Activiteiten 
De club is nog steeds erg actief in het organiseren van activiteiten zoals een Nieuwjaars borrel, 
clubtoernooien en beachvolleybal. Er wordt weer een erg gezellig volleybaltoernooi georganiseerd bij de 
Brug om het nieuwe jaar in te luiden, met een oliebolletje/ rolletje en leuke prijzen om te winnen.  
 

Aantal leden 
34 intern 
7 extern 

 

 


