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Beste Examleden, 

Vorige week is het Exambestuur een aantal malen bij elkaar geweest om, vanwege de 
coronaproblematiek, eventuele wijzigingen in ons programma te bespreken. Een en ander mede 
ook op basis van dringende adviezen vanuit het ziekenhuis. 

Op 10 maart hebben wij al besloten om het geplande uitstapje van 12 maart naar Vaalsbroek en 
de wijnproeverij niet te laten doorgaan. Wij hebben alle deelnemers telefonisch tijdig op de hoogte 
kunnen stellen. Wij kregen gelukkig veel begrip van onze leden, waarvoor onze dank. De 
voorlopige nieuwe datum is 24 september 2020 (onder voorbehoud). 

Gezien de laatste ontwikkelingen zijn wij echter genoodzaakt alle activiteiten tot nader bericht af 
te blazen, zoals o.a. de ledenvergadering en ons jubileumuitstapje naar Bokrijk. 
Dit zijn de besluiten van het Exambestuur tot nu toe. Wij zullen u van komende wijzigingen tijdig 
op de hoogte houden middels de nieuwsbrief en de website. 
Voor eventuele vragen kunt u ook op dinsdag terecht bij ons secretariaat, tel. 043-3871429 of via 
de mail: sita.pisana@mumc.nl. Zij zal, indien nodig, uw vragen doorspelen naar een van de 
bestuursleden. 

 
Vacatures bestuur 
Verder willen we u nog wijzen op twee vacatures in het Exambestuur en wel voor de functie van 
voorzitter en als lid van de activiteitencommissie. Gelukkig zullen de huidige voorzitter Adri 
Dansen en bestuurslid Maddy Weijenberg, vanwege het ontbreken van opvolging, nog een jaartje 
aanblijven. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen een aantal maanden proefdraaien 
in het bestuur, waarna een evaluatie plaatsvindt. U kunt uw eventuele interesse melden bij onze 
voorzitter. 
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Mededelingen op de website 
Wij gaven op onze website al aankondigingen van afscheids-en jubileumrecepties van mumc- 
medewerkers. Op verzoek van leden hebben we hier ook overlijdensaankondigingen aan 
toegevoegd. 
Dus het is zinvol om geregeld op de website van Exam te kijken. Daar houden wij het laatste 
nieuws over onze vereniging up to date.


