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Notulen Algemene Ledenvergadering Personeelsvereniging UMCG 18 mei 2021 
 
Aanwezig Bestuur PV 
Annemieke Weijling (voorz.), Erwin Kort , Marco Hofstra,  Loes Smit, Käthy de Wit, Rob de Jonge, Henk 
Hoiting, José Niestijl, Helene Bouma, Tenny van der Wal (not) 
Met kennisgeving afwezig: Piet v.d. Veen 
 
Aanwezig leden 
Gepke Gjaltema en Monique Vos via Teams 
 
 
Opening en vaststellen agenda 
Annemieke Weijling heet iedereen welkom.  
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. Vanwege 
de corona pandemie hebben we de ALV deels fysiek en deels via Teams  gehouden. De stukken (financieel 
en algemeen jaarverslag) zijn op de website van de PV gepubliceerd. 
De jaarlijkse besprekingen met de subverenigingen hebben eerder dit jaar plaatsgehad.  
We staan stil bij het overlijden van Siep Westra die jaren actief lid is geweest van de PV. Het was een 
moeilijk jaar waarin een groot aantal mensen vanwege de Covid afscheid hebben moeten nemen van hun 
dierbaren. 

 
Mededelingen vanuit de subverenigingen 
Vanaf 2020 valt de Ontspanningscommissie onder de  PV als activiteit. I.v.m Covid zijn er dit jaar geen 
activiteiten geweest. 
We zien een kleine daling in het aantal PV  leden PV naar 7000. Het aanmelden van medewerkers voor de 
nieuwsbrief blijft wat uit.  
Compazg is maar een paar maanden open geweest en heeft nog enkele activiteiten kunnen uitvoeren. 
UMC Golf heeft 8 rondjes Golf kunnen organiseren. Ook heeft UMC Golf nagedacht hoe zij verder willen, 
of ze nog wel een subvereniging willen zijn. Zij denken na over de mogelijkheid om volgend jaar als 
activiteit onder de PV verder te gaan en een aantal wedstrijden te organiseren. 
APSAZ had dit jaar een lustrum van 55 jaar. Heeft dit jaar weinig activiteiten kunnen organiseren. Het 
aantal leden neemt wat af. Na de zomer hopen ze de competitie weer op te kunnen starten. 
De Senioren zien als een van de weinigen nog iets groei in het aantal leden.  
 
Jaarrekening PV 2020 
T.o.v. 2019 iets gewijzigd omdat er veel activiteiten niet door zijn gegaan en wel zijn begroot. 
In verband met de daling van het aantal leden zijn de opbrengsten aan contributie gedaald. Ook de 
annulering van de chalets is vanwege Covid debet aan de daling van opbrengsten. Van de leegstand van de  
chalets is gebruik gemaakt door, waar nodig inventaris te vervangen en een enkel chalet te renoveren. 
 
Begroting PV 2021 
I.v.m Covid kon het UMCG feest t.g.v. 75 jaar PV niet doorgaan. 
Wanneer weer mogelijk willen we kijken of we dit jaar i.h.k.v. 75 plus 1 toch nog fysieke activiteiten 
kunnen organiseren. 
De begroting wordt vastgesteld. 
 
  



4 
Jaarverslag Personeelsvereniging UMCG 2021 

 

 

 

Bestuursverkiezingen/voordracht 
Annemieke Weijling en Erwin Kort blijven het komende jaar nog aan in de functie van respectievelijk 1e 
voorzitter en 1e penningmeester.  
In de volgende vergadering zal het rooster opnieuw tegen het licht worden gehouden. 
Vanaf 2022 zullen we een nieuw rooster volgen.  
 
Rondvraag/sluiting 
Gepke Gjaltema geeft aan dat het voor  gepensioneerde UMCG medewerkers niet mogelijk is computers 
en software met korting te kopen. Marco zoekt uit wat de voor voorwaarden hiervoor zijn voor mensen 
die lid zijn van de Seniorencommissie. 
Monique Vos geeft aan het teleurstellend te vinden dat er maar 2 leden van de PV aansluiten bij de 
jaarlijkse ALV van de PV UMCG. Annemieke geeft hierop aan dat de laatste jaren de belangstelling voor 
deelname aan de ALV jammer genoeg is terug gelopen en ook door de Covid nog meer is afgenomen.  
Om meer leden te werven en meer betrokkenheid van bestaande leden te verkrijgen willen we dit jaar 
een enquête uitzetten naar alle medewerkers van het UMCG om helder te krijgen wat wij als PV hieraan 
kunnen doen, wat verwachten medewerkers van een PV. 
 
Met dank aan alle aanwezigen en speciaal aan Gepke Gjaltema en Monique Vos voor het aansluiten, sluit 
Annemieke Weijling de ALV 2021. 
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PV-UMCG 

In het verslag jaar 2021 bestond het bestuur van de PV uit de volgende leden en ondersteuning. 

 

 

Taakverdeling bestuur en ondersteuning PVUMCG 2021 

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 tot 1 

sept 2021 

 

Communicatie (nieuwsbrief, website) 
Contactpersoon RED Loyalty 

Lid José Niestijl Sinterklaasfeest  

Ondersteuning 
 Rob de Jonge tot 1 

sept 2021 

Opgevolgd door 

Henk Hoiting 

 

 

Ledenadministratie 
Spekclub 

 Käthy de Wit Accountcontacten  
Contactpersoon subverenigingen behalve CompAZG 

 Helene Bouma Kinderfeest 
Dagtochten 

Beheer Chalets  
 K. de Wit en E. Kort de Nollen 

 Fam. Laning Het Stien’n Boer 

 Fam. Westra Coogherveld  

 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 2021 zijn er 2 leden uit het bestuur gegaan: Jorien de Boer (andere baan buiten het UMCG) en Rob de 
Jonge (pensioen). Henk Hoiting  heeft zitting genomen in het bestuur als ondersteuner en heeft de taken 
van Rob overgenomen. 
Vanwege zijn grote inzet voor de PV, gedurende meer dan 30 jaar, heeft het bestuur aan Rob de Jonge het 
ere-lidmaatschap uitgereikt. 
Eind 2021 heeft het bestuur een vacature binnen het UMCG uitgezet voor nieuwe bestuursleden. Deze 
werving zal in 2022 afgerond worden. 
 
Aantal leden 
Aantal leden op 31-12-2021: 6705, waarvan 1229 externe leden (dus niet via het salaris) 
Aantal leden op 31-12-2020: 7196, waarvan 1312 externe leden (dus niet via het salaris) 
T.o.v. 2020 is dat een afname van 489 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 2020 
Het contract met Red Loyalty is verlengd. Met het bedrijf wordt gewerkt aan vernieuwen en opfrissen van 
de website. Tevens wordt nagedacht over een nieuw logo.  
Tegelijk met de lancering van een nieuwe website willen we ook de ledenpas digitaal aan gaan bieden. Bij 
de ontwikkeling hiervan is RL ook nauw betrokken.  
 
Gebruik van aanbod op de website 
Totaal is er door de leden van de PV voor meer dan € 32.000 aan tickets en producten aangeschaft. Dat is 
weer op het niveau van 2018! In tot aal zijn een kleine 2.7000 tickets verkocht, inclusief de tickets van de 
PV zelf. De PV-leden genoten in totaal bijna € 6.700 euro voordeel. Wildlands, Walibi Holland, Bad 
Nieuweschans en bioscooptickets waren in 2021 het populairst. 
Voor 2022, stellen we als doel dat we minimaal op de omzet van 2019 uitkomen: €54000,- mits we geen 
lockdowns krijgen. 
 
Bezoek website 
In zowel de paginaweergaven als het aantal bezoekers is goed te zien hoe de coronacrisis invloed heeft 
gehad: Nadat in de eerste maanden van 2021 alles nog dicht was, ging het aantal bezoekers vanaf juni fors 
omhoog, en was het bezoek en het aantal paginaweergaven weer op het pré-coronaniveau. Overall 
zorgde dat voor een groei van 21% in het aantal gebruikers en 33% in het aantal paginaweergaven. Groene 
cijfers dus op alle fronten. Helaas kon in december door de nieuwe lockdown, het jaar niet passend 
worden afgesloten, en zakten de cijfers weer weg. 

 

mailto:PVUMCG@umcg.nl
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Social Media 

Op Facebook heeft de PV 1247 volgers. Dat zijn er 158 meer dan in 2020. Op Twitter heeft de PVUMCG 

467 volgers, bijna evenveel als in 2020.  

UMCG feest 

In verband met de ontwikkelingen rondom de coronapandemie het UMCG feest in de Oosterpoort dit 

jaar niet doorgaan. Het is verplaatst naar oktober 2023.  

Jubileum weekend PV 75 + 1 jaar. 
Gedurende de coronatijd hebben we veel activiteiten moeten annuleren en juist in een jaar waarin we ons 
jubileum wilden vieren. 
Gelukkig was er een moment in 2021 dat het land weer een beetje openging en hebben we besloten om 
een heel weekend verschillende festiviteiten te organiseren. 
In het 1e weekend van september hebben we een paar mooie activiteiten neer kunnen zetten. 
 
Donderdag 2 september startten we met het uitdelen van petit four in het UMCG en in Beatrixoord. 
Donderdagavond hadden we een uitverkochte zaal in huize Maas waar we een pub quiz hebben 
georganiseerd. Met een hapje en een drankje erbij en de vele leuke vragen werd dit een prachtige avond. 
 
Vrijdag 3 september konden de culinaire liefhebbers van het UMCG een avond alles biemekoar menu  
beleven. Ieder kreeg een 3 gangen verrassingsmenu geserveerd in restaurant de 2 Jongens in Groningen. 
 
Zaterdag 4 september konden gezinnen een 2e kaartje gratis ontvangen voor o.a. Wildlands /Storyworld 
en Pathé, ook hier werd gretig gebruik van gemaakt. 
Voor de theaterliefhebbers was er in de avond een voorstelling te bezoeken met korting. 
 
Zondag 5 september kwamen de sportievelingen aan de beurt. Men kon kiezen voor een wandeling met 
de boswachter in het mooie Drouwen of men kon een wandeling onder leiding van gids een bezoek 
brengen aan Veenhuizen. Beide wandelingen zijn goed bezocht en beleefd. 
 
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagd weekend en we hopen dat we in de toekomst weer vele 
leuke activiteiten kunnen organiseren. 
 

Sinterklaasfeest 2021  

Vorig jaar hebben we door COVID het sinterklaasfeest helaas niet door kunnen laten gaan. Dit jaar wilden 

we toch met zijn allen kijken naar een mogelijkheid om iets te organiseren voor de kinderen.  

We hebben met een hele club mensen hard gewerkt en hebben de kinderen een prachtig digitaal 

Sinterklaasfeest aan kunnen bieden. 

Ouders konden met hun kinderen thuis op de bank een film bekijken en de kinderen zelf een cadeautje 

geven namens Sint en zijn pieten. Voor de film hebben we met elkaar een mooi verhaal geschreven, 

livemuziek erbij geregeld en door het goede werk van Multimedia in het UMCG is er een prachtige film 

ontstaan. De film is opgenomen in de oude bestuurskamer en in de blauwe zaal. Voor kinderen en ouders 

was het erg leuk om de Sint en zijn pieten in de blauwe zaal te zien, daar waar het feest elk jaar plaats 

vindt.   

 

We hopen dit jaar op vrijdag 2 december 2022 er weer een live feest van te kunnen maken samen met de 

Sint, zijn pieten, muziek en theater. 
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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 Coogherveld/Texel  
Het chalet De Bremakker/Texel  
De caravan Het Stien ’n Boer/Haaksbergen 
                                            

Dank aan alle “anonieme” ondersteuners. 

Bij de organisatie van een aantal activiteiten wordt de PV ondersteund door vrijwilligers. Naast deze 
vrijwilligers maakt de PV ook gebruik van de Personeelswinkel. 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/Addo Bastiaans penningmeester  

Henk Das  2e secretaris en notulist  

Frea Breukink  lid activiteiten  

Ger Westra  lid activiteiten en vice voorzitter 
                                                        

Bestuurlijke informatie: 
Door de coronaperikelen kon de voor 19 januari 2021 geplande jaarvergadering niet doorgaan.Op die 
vergadering zou officieel afscheid worden genomen van Johan Tombrock, lid van de 
activiteitencommissie binnen het bestuur. In november heeft dat tijdens een bestuursetentje alsnog z’n 
beslag gekregen. Zijn plaats werd ingenomen door Frea Breukink. Officieel dient dit alsnog door de 
ledenvergadering te worden bekrachtigd. Op 6 maart overleed Henk Jans onverwachts. Henk was zittend 
kascommissielid. Bijna 4 weken later namen we geschokt kennis van het plotselinge overlijden van onze 
penningmeester Siep Westra. Hij mocht maar 70 jaar worden.                                                                                                     
Addo Bastiaans, onze vorige penningmeester, werd bereid gevonden tijdelijk zijn taken over   te nemen.                                                                                                                                                         
Het bestuur heeft in 2021 5x vergaderd, waaronder 1x digitaal. 
 

Activiteiten: 
Corona zorgde er in het verslagjaar voor dat alle activiteiten moesten worden afgelast of worden 
doorgeschoven naar 2022.                                                                                                                                                                                    
 

Verdere informatie: 
Voor zover ons bekend, zijn in 2021 de volgende leden overleden (in alfabetische volgorde): Mevr. O. 
Dallinga, Groningen 
Dhr. M.G. Ennes, Roden 
Dhr. H. Jans, Bedum  
Mevr. J.M.C. Kamps-Vrielink, Groningen 
Dhr. H. Lesterhuis, Groningen 
Mevr. A.G. Otten-Weits, Borger 
Mevr. H. Smit-Reinders, Groningen 
Dhr. S. Westra, Groningen 

 
Het ledenaantal van de Seniorenvereniging is in 2021 per saldo met 3 afgenomen. 
Op 31 december bedroeg het aantal leden 540. 
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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 
 
 
Het jaar 2021 is voor CompAZG een bijzonder jaar: door de Corona is de winkel deels open en gesloten 
geweest. De bestellingen en afleveringen o.b.v. de PV-lening zijn wel doorgegaan. Ook de opleiding  van 
de stagiairs en het verwerken van afgeschreven apparatuur is gecontinueerd.  

 

Activiteiten: 

In 2021 heeft CompAZG de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Uitbreiding en evaluatie collectie t.b.v. de uitleen 
• Verkoop afgeschreven apparatuur in de periode dat de winkel open was 
• 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. Helaas is door Corona 

het niet mogelijk gebleken om tijdens de winkelopening een vertegenwoordiger van B&C in 
de winkel te hebben; daarvoor kunnen UMCG medewerkers digitaal B&C benaderen 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 bewogen verenigingsjaar en is blij met de inzet en toewijding (ondanks 
de corona) 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 2021 moest CompAZG wederom haar deuren sluiten i.v.m. de Conora maatregelen.  
Kill werkzaamheden, onderdeel van de afvoerprocedure UMCG, worden in de winkel verricht door de 
stagiaires. In nauwe samenwerking met de MIT servicedesk zijn deze werkzaamheden gecontinueerd.  
 
Evaluatie collectie uitleen CompAZG: 
Het assortiment is in 2021 beperkt uitgebreid met nieuwe titels.  
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Verkoop afgeschreven apparatuur: 
In 2021 is de verkoop van tweede hands pc’s aan personeelsleden afgenomen in vergelijking met 2020, 
ook t.g.v. de sluiting in verband met de Coronamaatregelen.   
Met de hulp van de hieronder genoemde stagiaires van diverse ict-opleidingen blijft de voorraad te 
verkopen Pc’s op peil. 
 
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. 
 
CompAZG is door de SBB (organisatie verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, 
het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt, bpv- en 
doelmatigheidsinformatie) officieel gecertificeerd als aanbieder van deze stageplaatsen.  
 
Er zijn in 2021 4 stagiaires werkzaam geweest bij CompAZG, 3 van hen hebben met goed gevolg hun 
praktijkstage afgerond.  
De stagiaires controleren de afgeschreven pc’s en andere elektronisch apparatuur op bruikbaarheid en 
verwijderen de complete data van de harde schijven uit de afgevoerde pc’s. Hiervoor gebruiken zij 
gecertificeerde software en eens in de twee jaar wordt  deze methodiek geaudit door een extern bureau.  
Zij voorzien de Pc’s daarna van een nieuw besturingssysteem (Windows 10) en controleren of de Pc’s naar 
behoren werken. Indien goedgekeurd, wordt de apparatuur voor verkoop aangeboden aan de 
medewerkers van het UMCG. 
 
Onze dank gaat, evenals voorgaande jaren, uit naar diegenen die als vrijwilliger ondersteuning gaven bij de 
begeleiding van de stagiaires, in het bijzonder de vrijwilligers Eddy Ligeon, Jan Scheffer, Robert Stegmeijer 
Ronald ter Veen. 
 

Ledenaantal 
Op dit moment heeft CompAZG 1408 betalende en 43 betalende Gast-leden. Totaal ledenbestand 1451. 
 

Boekhouding 
De boekhouding van de PV wordt, evenals die van de andere subverenigingen van de PV waaronder de 
CompAZG, verzorgd door Sjoerd van der Wal administraties te Nijehaske. 
Het financieel jaarverslag zal ook worden geleverd door deze organisatie Sjoerd van der Wal 
administraties.  
 
CompAZG activiteiten in 2022 
Alle bovengenoemde activiteiten worden gecontinueerd, mits de coronamaatregelen dit toestaan.  
Door het bestuur wordt geëvalueerd of de activiteiten van CompAZG moeten worden uitgebreid en/of 
worden aangepast. Gestreefd wordt naar samenwerking met de activiteiten van de Personeelsvereniging.  
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Algemeen Bestuur: 
 
Jarl Pieter   voorzitter 
 
Arnold Boom   Penningmeester 
 
Secretaris    is door AB leden om toerbeurt ingevuld 
 
Algemeen  
Ook in 2021 had UMCGolf v.w.b. de organisatie van de golf activiteiten – opnieuw - te maken met de 
Corona-beperkende maatregelen. Daarnaast stond het afgelopen jaar in het teken van de ‘’afbouw’’ 
van de subvereniging. Nadat in het najaar van 2020 de Algemene Ledenvergadering akkoord ging met 
het beëindigen van de golfactiviteiten in verenigingsverband, kon gewerkt worden aan een andere 
structuur voor de organisatie van de golfactiviteiten ‘’onder de paraplu’’ van het bestuur van de PV-
UMCG. Een belangrijk punt voor het bestuur van UMCGolf was het bieden van een goed vangnet 
voor de UMCGolfers. Deze zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld om –zonder zich al 
direct te hoeven aansluiten bij een golfclub met baan- vanaf het begin van het golfseizoen tegen 
aantrekkelijke voorwaarden te kunnen spelen op een goed geoutilleerde en aansprekende golfbaan. 
En het liefst niet te ver van de thuishaven UMCG. Dat is gelukt. Met de Drentse Golf en County Club 
in Assen kon een goede deal gemaakt worden. Heel veel UMCGolfers die wilden blijven golfen 
hebben van het aanbod gebruik gemaakt. Een aantal is alsnog lid geworden van een (andere) golfclub, 
weer anderen hebben de golfclubs (hopelijk voorlopig?) ‘’aan de wilgen gehangen’’. 2  
 
Met het PV-bestuur werden in het verslagjaar de gesprekken over de wijze waarop de transitie verder 
vorm kon worden gegeven die al in 2020 waren gestart, afgerond. Samengevat: het PV-bestuur kon 
zonder zorgen de subvereniging opheffen omdat er vanaf 1 januari 2022 de voorwaarden aanwezig 
zouden zijn om voor de UMCG-ers en ook hun introducees golfactiviteiten op een verantwoorde 
wijze te organiseren.  
 
Activiteiten  
In het kader van het vinden en binden van een nieuwe groep UMCGolfers werd in het voorjaar van 
2021 een aantal beginnerscursussen op de golfbaan in Assen georganiseerd. Voor de gevorderden 
was er een cursus ter verbetering van hun golfvaardigheden. De deelname aan de beginnerscursussen 
was helaas ietwat teleurstellend. Niettemin kon later in het seizoen geconstateerd worden dat er toch 
een aantal nieuwelingen zich n.a.v de beginnerscursus bij UMCG aansloten of zich binnenkort zullen 
aansluiten.  
 
De Corona-maatregelen verhinderden de wedstrijdcommissie niet om zoals inmiddels gebruikelijk 
weer een aantrekkelijke internationale golftour op te stellen. De in totaal 7 wedstrijden bracht de 
golfers na de eerste wedstrijd in Appelscha via o.a. Ommen, de prachtige golfbaan Gut Dunenburg in 
Haren, Duitsland en Glimmen uiteindelijk naar Erica voor de laatste wedstrijd. Na de laatste wedstrijd 
werden de verschillende prijzen uitgereikt aan de overall-winnaar in 2021 (Rob Bertram) resp. de 
golfster (Marissa Heijnen) en golfer (Mike Oploo) van het jaar.  
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Verjaardag -UMCGolf  
Op 21 augustus was er het hoogtepunt van 2021; de viering van het 4e lustrum van UMCGolf die 
op de ‘’Semslanden’’in Gasselternijveen plaats vond. Het was met recht een feestelijke golfdag 
waarbij zowel de beginnende golfers als de (ver)gevorderden in sportieve zin aan hun trekken 
kwamen. Het feestelijke buffet na het sportieve gedeelte van de viering vormde een passende 
afsluiting.  
 
Einde en nieuw begin.  
Een pluim voor de jubileumcommissie bestaande uit Anneke Grootoonk, Anneke Lunter (een v.d. 
oud-voorzitters van de subvereniging) en –last but not least - Frits van Vianen. Daarmee is de cirkel na 
20 jaar zo rond als een golfbal. Frits, samen met de eerste voorzitter Raoul Nap en ondergetekende 
een van de initiatiefnemers voor de oprichting van AZGreen dat later UMCgolf werd, was namelijk 
ook nauw betrokken bij de allereerste wedstrijd voor de eerste golfcursisten in het voorjaar van 2001. 
Dat eerste rondje golf vormde de start van AZGreen, later dus UMCGolf. Ook de bijdragen die ex- 
UMCG-ers en of hun partners/gezinsleden in die belangrijke startfase leverden (de Noordbergers, Jan 
en Marvin, Hanny en Roel Klasen en Veronique van Baelen) mag in dit kader zeker niet vergeten 
worden. In de afgelopen 20 jaren hebben daarnaast vele enthousiaste leden meegewerkt aan het 
draaiende houden van de golfvereniging van het UMCG. Arnold Boom als langs zittende bestuurslid 
/penningmeester verdient hier een speciale vermelding. Hij heeft in belangrijke mate en in 
afstemming met de penningmeester van de PV, ervoor gezorgd dat er een gezonde financiële basis is 
om de komende jaren golf als activiteit van de PV-UMCG te continueren. Het nieuwe ‘’team- 
UMCGolf’’ dat de golfactiviteiten voortaan organiseert en begeleidt onder de directe bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het PV-bestuur kan aan de slag!  
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Volleybalvereniging APSAZ 
 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter    : Jennifer Molenaar 

 

Penningmeester                                                 : Wouter Knotters  

 

Secretaris    : Judith Wolting 

 
Wedstrijd/scheidsrechtercoördinator : Judith Wolting 
 
PR     : Lianne Tap 
 
Feestcommissie    : Frank Streefland en Jeroen Elderenbos 
 
Materiaalbeheer   :  Lisanne Hut 
 

 

In 2021 bestond APSAZ 56 jaar. 
Helaas was het voor het tweede jaar op rij een ander seizoen dan we gewend waren met de Corona crisis. 
We hebben in flarden wat competitie kunnen spelen maar het was vooral wachten op de versoepeling van 
de maatregelen en frustratie als het weer werd ingetrokken.  
 
Het bestuur is in verband met de maatregelen niet erg actief geweest, enkel met elkaar overleggen en de 
maatregelen scherp in de gaten te houden of we weer mochten spelen.  
 
Het algemene en financiële beleid zijn op orde en (mede hierdoor) is de 
samenwerking met het bestuur van de PV goed. 
 
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 is dit jaar alleen niet gebeurd vanwege de maatregelen. Wel hebben we wat nieuwe leden erbij 
kunnen krijgen. We hebben moeten inkrimpen in teams vanwege de afmeldingen. Zijn van 2 naar 1 
damesteam gegaan, maar hebben inmiddels ook weer twee teams kunnen maken met behulp van nieuwe 
spelers.  
 

De teams: 
Recreanten 
Dames 1 (speelt normaliter 3e klasse in de Nevobo competitie) 
Dames 2 (speelt normaliter 4e klasse in de Nevobo competitie) 
Heren (spelen normaliter 2e klasse in de Nevobo competitie) 
 
Helaas hebben we momenteel nog maar 38 leden waarvan er 5 extern zijn. We hopen dat we na de 
Corona maatregelen weer meer mensen enthousiast kunnen maken om bij Apsaz te komen volleyballen. 
Op naar een sportief Corona-vrij seizoen!  
 


