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Beste Examleden, 

Zoals in het vorig nieuwsbulletin beloofd houden we u op de hoogte van hoe onze vereniging 
verder gaat in deze coronatijd. 
Op de eerste plaats hopen wij natuurlijk dat dit bulletin u in goede gezondheid bereikt. 

De algemene ledenvergadering is in april afgezegd. Daar wij volgens de statuten verplicht zijn 
deze vergadering ieder jaar voor 30 juni te houden, heeft het bestuur ervoor gekozen u half juni 
een document te doen toekomen, digitaal dan wel schriftelijk (voor de leden die geen email 
hebben). In dit document vindt u een terugblik op de activiteiten van 2019, een financieel 
overzicht van onze penningmeester, een verslag van de kascommissie en een verslag van de 
voorzitter/secretaris. Ook zullen u een aantal vragen gesteld worden waarop we dan graag 
binnen 1 week uw antwoord van zouden willen terugkrijgen. Dit kan eveneens digitaal of 
schriftelijk. 

Het Exambestuur heeft iedere maand via een videovergadering samen overleg gehad. Wij 
hebben onze plannen telkens moeten bijstellen, rekening houdend met de maatregelen van het 
RIVM en het beleid van het MUMC+. 

We zijn nu op een punt gekomen dat vrijwel alle geplande activiteiten dit jaar onzeker worden. 
Want een Soos houden of een Kerstbijeenkomst van 250 personen met 1,5 meter afstand is 
vrijwel onmogelijk. Ook uitstapjes met een bus kunnen dan niet meer. 
Alleen wordt momenteel de mogelijkheid bekeken of we eventueel de lezingen digitaal kunnen 
presenteren. Indien dat zou lukken, laten we u dat weten. 

Gaat u er voorlopig maar van uit dat alle activiteiten “on hold” blijven staan en dat we die in betere 
tijden proberen in te halen. 

Omdat we u in 2020 weinig kunnen aanbieden, beraadt het bestuur zich nog over aanpassing van 
de contributie van 2021 als compensatie. 
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Namens het hele Exambestuur, wensen we u allen veel sterkte om deze moeilijke periode door te 
komen. Blijf zo veel mogelijk als kan in beweging en blijf gezond of zoals we hier in Maastricht 
zeggen “HAW PIN”. 

Het Exambestuur 


