Jaaroverzicht 2017
LUMC Alumni Vereniging
Inleiding
De LUMC Alumni Vereniging is opgericht om de band tussen het Leids Universitair Medisch Centrum
en zijn alumni te versterken, anderzijds om de band van de alumni onderling te versterken. De
alumni vormen een netwerk van personen, die in Leiden Geneeskunde of Biomedische
wetenschappen hebben gestudeerd ,die in Leiden hun specialistenopleiding hebben gevolgd of
binnen het LUMC een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onderwijsonderzoek en/of
patiëntenzorg. De laatste 2 jaar kunnen ook de alumni van de afdelingen Farmacie, Vitality and
Ageing en de studierichting Klinische Technologie lid worden van de LUMC Alumni Vereniging.
Terugblik op het jaar 2017
Jaarlijks organiseert de vereniging drie maal een bijeenkomst voor haar alumni met vakinhoudelijk
gerelateerde onderwerpen. In 2017 was er voor het eerst een bijeenkomst gericht op jong alumni.
De bijeenkomst was een mix van overwegend jong alumni en leden die al langere tijd lid zijn van de
vereniging

Najaar 2016 - 2017
Terugkijkend op najaar 2016 en 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:





Op 30 november 2016 werd het Lustrum van de vereniging gevierd vanwege het 20-jarig
bestaan
In het najaar van 2016 werd de Alumni Jongerencommissie opgericht
Op 19 mei 2017 werd de Eerste jongerenbijeenkomst georganiseerd
De alumni bijeenkomsten op 4 april 2017 “Hoe maak je betere kankermedicatie en het effect
van bacteriële infecties op het ontstaan van kanker” en op 30 november 2017 “Diabetes
Mellitus Type I” waren succesvol met inspirerende sprekers.
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De website van de LUMC Alumni Vereniging werd aangepast
Administratie en Client Related Managementsysteem: mogelijkheden met Universiteit
Leiden inventariseren en vastleggen. Momenteel kijkfunctie in het CRM systeem.
Regulier overleg vond plaats met het alumnibureau van de Universiteit Leiden en werd
gezamenlijk opgetrokken bij projecten zoals Loopbaanoriëntatie/mentornetwerk
Regulier overleg vond ook plaats met het Directoraat Onderwijs en Opleidingen over
projecten zoals Loopbaanoriëntatie/mentornetwerk
Er werd een eigen Facebookpagina voor jong alumni gecreëerd
De nauwe samenwerking met de M.F.L.S. en promotie in Predoctor werd gecontinueerd
Meer aandacht voor de alumni vereniging door artikelen in Leidraad
Meer aandacht voor de alumni vereniging tijdens de afstudeerceremonie van basisartsen
Er werd een nieuwe brochure ontwikkeld over de vereniging en deze werd opgenomen in de
afstudeer map
Een groot deel van de leden maakte de overstap naar automatisch incasseren van de
jaarlijkse contributie
Het jaarplan 2018 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering toegelicht
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