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LUMC Alumni Vereniging
1. Inleiding
De LUMC Alumni Vereniging is opgericht op 6 mei 1996 met als doelstelling om enerzijds het
in stand houden en versterken van de band tussen de Faculteit der Geneeskunde van de
Universiteit Leiden alsmede het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en zijn alumni,
anderzijds voor het in stand houden en versterken van de band van de alumni van het LUMC
onderling. Alumni vormen een netwerk van personen, die in Leiden geneeskunde of
biomedische wetenschappen hebben gestudeerd. Ook alumnus zijn diegenen die in het
LUMC hun specialistenopleiding hebben gevolgd, een promotietraject succesvol hebben
afgerond of binnen het LUMC een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onderwijs(onderzoek) en/of patiëntenzorg. De laatste 3 jaar kunnen ook alumni van de
masteropleidingen Farmacie, Vitality and Ageing, en de studierichting Klinische Technologie
(gezamenlijke opleiding van het LUMC, het Erasmus MC en de Technische Universiteit Delft)
lid worden van de LUMC Alumni Vereniging. Door regelmatig over de activiteiten van de
LUMC Alumni Vereniging te publiceren in de Leidraad van de universiteit, door bijdragen in
de LUMC-nieuwsbrief en door de bijdragen in de Predoctor van de Medische Faculteit van
Leidse Studenten (MFLS) betreffende de LUMC Alumni Vereniging zal de zichtbaarheid van
de vereniging worden bestendigd.

2. Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de LUMC Alumni Vereniging was in 2019 als volgt samengesteld:
Prof.dr. J.H. Bolk, voorzitter
Prof.dr. C.C. Sterk, penningmeester
Dr. H. Verwey, lid en voorzitter Jonge Alumni Vereniging
Prof.dr .M.de Ruiter, lid
Drs. H. Besztarosti, extern lid
Drs. B. Nemeth, extern lid
Drs. M. van Dongen, extern lid tot september 2019
Drs. J. Trietsch, lid vanaf september 2019 als opvolger van drs. M. van Dongen
T. van Ravens, qq als voorzitter MFLS-bestuur tot 1 september 2019, vanaf die datum qq-lid
als oud-voorzitter MFLS-bestuur
C. Balm, qq als voorzitter MFLS-bestuur per 1 september 2019
Prof.dr. W.S. Spaan, qq als voorzitter Raad van Bestuur LUMC
Prof.dr. P.C.W .Hogendoorn, qq als lid Raad van Bestuur, tevens Decaan LUMC
In 2019 werd in september 2019 afscheid genomen van mevr. drs. Minka van Dongen als
bestuurslid. Zij werd opgevolgd door Prof.dr. Marco de Ruiter, hoogleraar Anatomie en

Embryologie. Ook in 2019 trad toe tot het bestuur mevr. drs. J. Trietsch, oud- assessor LUMC
en momenteel in opleiding tot gynaecoloog in het LUMC. In september trad toe tot het
bestuur mevr. Caroline Balm, qualitate qua lid van het bestuur als voorzitter van de MFLS en
als opvolger van de heer Tom van Ravens, oud-voorzitter van de MFLS die ook nog één jaar
lid van het bestuur blijft.
Het bestuur werd in 2019 secretarieel ondersteund door mevr. M. Vlieland en mevr. J.
Binnenmarsch. Mevr. M. Anthonisse werd in 2019 ad interim toegevoegd aan het
secretariaat ter vervanging van één van de vaste secretariaatsmedewerkers wegens ziekte.
In 2018 en ook in 2019 werden in overleg met de Directeur Communicatie mevr. M. van 't
Oever de salariskosten van het secretariaat in overeenstemming gebracht met de
daadwerkelijk gemaakte uren ondersteuning.

3.Terugblik op het jaar 2019:
Alumni-avonden in 2019
In 2019 werden 3 wetenschappelijke avonden georganiseerd voor de leden. Het is
verheugend te constateren dat de belangstelling voor de alumni-avonden op een constant
peil van 80-100 alumni blijft. Het afsluitende diner op deze avonden wordt door vele alumni
gewaardeerd.
Voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2019 met als thema: Crispr-Cas9. Sprekers: Dr. G.W.E.
Santen, klinisch geneticus in het LUMC (Crispr-Cas) en Prof.dr. M.C. de Vries, hoogleraar
Normatieve aspecten van de geneeskunde, tevens kinderarts (Genetische manipulatie?!)
Aantal deelnemer: 80 alumni
Najaarsbijeenkomst op 13 november 2019 met als thema: De organisatie van de
ouderenzorg in de regio van het LUMC.
Sprekers: Prof.dr. W.S. Spaan, voorzitter Raad van Bestuur LUMC en dr. S. Mooyaart,
internist ouderengeneeskunde in het LUMC.
Aantal deelnemers: 110 alumni, waaronder ook een aantal zorgbestuurders uit de regio van
het LUMC.
•

Jonge Alumni-avond op 10 mei 2019 met als thema: Het Vaccinatiedebat. Sprekers:
Prof.dr .J.T. van Dissel, hoogleraar infectieziekten in het LUMC, tevens directeur
Infectieziekten van het RIVM en Prof.dr. M.C. de Vries, hoogleraar Normatieve
aspecten van de geneeskunde, tevens kinderarts in het LUMC.
Aantal deelnemers : 60 alumni

4. Algemene Ledenvergadering 2019
Op 10 april 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De Kascommissie die
jaarlijks de jaarrekening over het afgelopen jaar controleert kon op dat moment de
jaarrekening 2018 niet goedkeuren vanwege onduidelijkheden en inconsistenties in het
ledenbestand van de vereniging. De vraag werd opgeworpen hoe het ledenbestand actueel
wordt gehouden. De ledenadministratie wordt bijgehouden in een Exel-document welke een
kopie is van de ledenlijst vanuit het CRM-systeem van het Alumni-bureau van de
Universiteit. Nadeel van deze werkwijze is dat er op meerdere plaatsen wijzigingen moeten
worden doorgevoerd en dat wijzigingen die binnenkomen via het Alumni-bureau niet
worden doorgegeven aan het secretariaat van de LUMC Alumni Vereniging. De facturering
van de jaarlijkse contributiegelden is gekoppeld aan dit systeem en daardoor niet voldoende
inzichtelijk. Er heeft overleg plaatsgevonden met het Alumni-bureau van de universiteit. De
gegevens van het ledenbestand in het CRM en in het Exel-bestand zijn gelijk getrokken en
tevens is het secretariaat van de Alumni Vereniging nu geautoriseerd voor het CRM-systeem
zodat deze nu zelf wijzigingen in het CRM zelfstandig kan doorvoeren. Voor de facturering
wordt er nu rechtstreeks vanuit het CRM een rapport gedraaid.
De Kascommissie heeft op 1 oktober 2019 nogmaals de jaarrekening gecontroleerd en deze
met een aantal aanbevelingen alsnog goedgekeurd. De aanbevelingen worden voor de
volledigheid integraal hieronder weergegeven.

Aanbevelingen van de Kascommissie LUMC Alumni Vereniging 2018
1. De ledenadministratie en de debiteurenadministratie dienen goed uit elkaar te
worden gehouden. De ledenadministratie dient aan te leveren welke leden moeten
worden gefactureerd. De debiteurenadministratie voert uit. Vanuit beide kanten kan
dan vervolgens worden verantwoord en kan worden gecontroleerd.
2. Op dit moment wordt een niet betaalde vordering op een lid na 2 jaar afgeboekt. Het
verdient sterke aanbeveling om gelijktijdig ook het lidmaatschap van betrokkene dan
te beëindigen en het bestuur te machtigen dit op gepaste wijze uit te voeren.
3. Het lidmaatschap dient alleen per eerste van enig jaar te kunnen worden begonnen
en in principe (anders dan bij overlijden) alleen per eerste van een volgend jaar te
kunnen worden beëindigd.
4. Jaarlijks dient bij de kascontrole een overzicht te worden overlegd , waaruit de
aansluiting blijkt tussen ledenbestand, debiteurenbestand en liquiditeit- c.q.
omzetmutaties in het betreffende jaar.
Deze aanbevelingen dienen het komende jaar te worden geïmplementeerd. De Algemene
Ledenvergadering van de Alumni Vereniging heeft op 13 november 2019 bij acclamatie

ingestemd met alle aanbevelingen van de Kascommissie. Bekeken dient nog te worden of en
hoe de aanbevelingen nog tot aanpassingen in de statuten van de vereniging moeten leiden.

5. Ledenbestand 2019
In 2019 waren er per 31 december 2019 680 betalende leden lid van de LUMC Alumni
Vereniging. In 2019 werden 19 leden afgeboekt en conform het bovenstaande verwijderd uit
de ledenadministratie.

6. Samenwerkingsverbanden
Ook in 2019 werd de nauwe samenwerking met het MFLS-bestuur bestendigd. De voorzitter
van de MFLS maakt qq deel uit van het bestuur en neemt actief deel aan het voorbereiden
van de Alumni-avonden.

In 2019 vond regelmatig overleg plaats met de redactie van de Predoctor, het
Verenigingsblad van de MFLS. Het bestuur sponsort de Predoctor jaarlijks met een financiële
bijdrage. In elk nummer van de Predoctor wordt een pagina gereserveerd voor de Alumni
Vereniging met interviews met bestuursleden en aankondigingen van de Alumni-avonden.
In 2019 vond intensief overleg plaats met het Alumni-bureau van de Universiteit Leiden om
het ledenbestand van de LUMC Alumni Vereniging actueel te houden (mevr. L. Visser en
mevr. D. van Haren). Een belangrijk besluit in dezen is geweest om het secretariaat van de
Alumni Vereniging te mandateren om zelfstandig wijzigingen in het ledenbestand aan te
brengen om ook op juiste wijze de jaarlijkse facturering aan de leden optimaal te laten
verlopen (zie ook boven).

7. Toekomst van de LUMC Alumni Vereniging
Deze ziet er optimistisch uit. Op de door de Vereniging georganiseerde Alumni-avonden
geven steeds 80-100 leden acte de préséance. De avonden worden inhoudelijk hoog
gewaardeerd als mede ook het aansluitende diner waarbij de leden elkaar weer ontmoeten
en bijpraten. Een blijvend probleem is nog wel dat er relatief weinig jonge alumni op deze
avonden verschijnen, vaak vanwege drukke werkzaamheden, gezinsvorming en ontwikkelen
van een eigen sociaal netwerk. Dit betreft dus een middengroep alumni van 35-65 jaar, de
nog werkenden, die nog niet bereikt worden door onze mailings of zich nog niet realiseren
dat zij ook al alumni zijn. Hier wordt getracht op in te spelen door het instellen van een Jong
Alumni-commissie binnen het bestuur. Deze commissie stelt zich ten doel de jonge alumni
beter te bereiken o.a. door gebruik te maken van sociale media en door avonden te
organiseren met onderwerpen die juist voor deze doelgroep relevant zijn. Zij zijn ook
bereikbaar via hun contact-emailadressen jonglumc@lumc.nl en lap@lumc.nl (LUMC

association for PhD candidates). In 2020 wordt bijvoorbeeld een avond voorbereid met als
onderwerp 'Veilig Werkklimaat' wat aansluit op het initiatief van het College van bestuur van
de Universiteit Leiden om hier een speerpunt van de maken voor alle medewerkers van de
Universiteit. Zeker in het medisch werkveld is dit een belangrijk aandachtspunt. Het
afgelopen jaar is ook het instellen van een mentorensysteem tussen alumni en jonge alumni
besproken maar dit is nog niet verder uitgewerkt. Bij medisch studenten bestaat al een
dergelijk mentorensysteem maar het is nog onvoldoende duidelijk of dit ook werkt en als
nuttig wordt ervaren.

