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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Hier voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) Nederland. 
In het tweede jaar van onze bestuurstermijn is de ontwikkeling doorgezet die noodgedwongen door 
de COVID-19-pandemie was aangevangen; er is vol ingezet op online onderwijs. Online onderwijs heeft 
ons veel positieve inzichten gegeven over de manier waarop onderwijs uitgebreid kan worden. Echter 
was het VCMS-jaar ook doordrongen van de mindere kanten van online onderwijs, waarin met name 
het behouden van de betrokkenheid van leden lastig is gebleken.  
 
In dit document leest u over de lijnen die getrokken zijn in het besturen van de vereniging, ons 
gevoerde financiële beleid en de verwezenlijkte activiteiten van dit laatste jaar van onze 
bestuurstermijn. 
 
Hoogachtend, 
namens het derde bestuur van VCMS Nederland, 
 
Nona Cécile Kuipers 
Voorzitter VCMS Nederland 2019-2021 
 
Het bestuur van VCMS Nederland 2020-2021 
N. C. Kuipers - voorzitter 
D. Heuvelings - secretaris 
M. J. Angelino - penningmeester, vicevoorzitter 
Ö. Eryigit - commissaris acquisitie 
B. Lebbink - commissaris activiteiten 
C.E.J. Roosendaal - commissaris onderwijs 
A. Zebardast - commissaris public relations  
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Essentialia 
Naamgeving: Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Nederland 
Afkorting: VCMS Nederland  
Engelse naamgeving: Dutch Surgical Society for Medical Students  
Oprichtingsdatum: 20 augustus 2015  
KvK: 63950286 RSIN: 855465657  
Bankrekeningnummer: NL49ABNA0430293909  
Postadres: Mellum 104, 1506BM Zaandam 
 

Bestuur VCMS Nederland 2020-2021 
Voorzitter - Nona Cécile Kuipers, geboren op vierentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig te 
Amstelveen, wonende te Tuinbouwstraat 156, 9717 JS Groningen 

- Datum in functie 1 augustus 2019 
- Datum uit functie 31 juli 2021 

Secretaris - Danique Joep Ingrid Heuvelings, geboren op dertien november negentienhonderd 
zesennegentig te Roosendaal, wondende te Zilverenhoeksteenweg 9, 2920 Kalmthout (België) 

- Datum in functie 1 augustus 2019 
- Datum uit functie 31 juli 2021 

Penningmeester - Marius Johan Angelino, geboren op vijfentwintig januari negentienhonderd 
zesennegentig, wonende te Bruynssteeg 10B, 7411 LT Deventer 

- Datum in functie 1 augustus 2019 
- Datum uit functie 31 juli 2021 

Commissaris Acquisitie – Özgür Eryigit, geboren op een mei negentienhonderd zesennegentig te 
Rotterdam, wonende te De la Reystraat 83A, 3072 TG Rotterdam 

- Datum in functie 1 augustus 2020 
- Datum uit functie 31 juli 2021 

Commissaris Activiteiten - Bobbie Lebbink, geboren op drie januari negentienhonderd zessennegentig, 
wonende te Hofmeyrstraat 10D, 1091 LZ Amsterdam 

- Datum in functie 1 augustus 2019 
- Datum uit functie 31 juli 2021 

Commissaris Onderwijs – Charlotte Eline Jillian Roosendaal, geboren op zeventien december 
negentienhonderd zesennegentig te Baarn, wonende te Middachtenstraat 134, 6535 LZ Nijmegen 

- Datum in functie 1 augustus 2020 
- Datum uit functie 31 juli 2021 

Commissaris Public Relations - Arwin Zebardast, geboren op éénendertig juli negentienhonderd 
zevenennegentig te Beverwijk, wonende te Kolffpad 56, 2333 BN leiden 

- Datum in functie 1 augustus 2019 
- Datum uit functie 31 juli 2021 
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Introductie 
VCMS Nederland heeft als hoofddoel om extra curriculair chirurgisch onderwijs te verzorgen. 
Onderstaand wordt omschreven hoe dit middels subdoelstellingen het afgelopen jaar is bereikt. 
 
1. De VCMS-afdelingen te adviseren, controleren, verbi nden en voor te lichten 
VCMS Nederland heeft de afdelingen geadviseerd door middel van drie bestuursvergaderingen en 
regulier functiespecifiek contact. Veel contact vond dit jaar online plaats, wat de verbinding tussen 
afdelingsbesturen helaas niet ten goede kwam. Ieder afdelingsbestuur had daarnaast een persoonlijk 
aanspreekpunt waarmee ten minste eenmaal per maand een overleg gepleegd werd alsmede het 
gezamenlijk invullen van de maandelijkse update.  
 
2. Alle leden in contact te brengen met chirurgen uit verschillende disciplines en andere 
aanverwante specialismen 
Alle besturen hebben gestreefd naar het aanbieden van een divers programma zodat alle leden een 
duidelijk beeld krijgen van alle chirurgische en aanverwante specialismen. Naast inhoudelijke 
masterclasses en workshops konden leden kennis maken met de specialisten door middel van de VCMS 
Podcast en de aangeboden stage- en onderzoekplekken. 
 
3. Het interpreteren van en participeren in medisch en chirurgisch georiënteerd 
wetenschappelijk onderzoek onder de leden bevorderen  
Het VCMS Wetenschapsplatform is uitgebreid tot een landelijk platform, toegankelijk voor leden en 
externen via de vernieuwde website. Dit bestuursjaar is aangevangen met de pilot van het 
Wetenschapscolloquium, waarvan een plenaire sessie is georganiseerd. De afdelingen werden 
gestimuleerd om in de voorbereiding wetenschappelijke artikelen mee te sturen en 
wetenschapsgerichte activiteiten te organiseren.  
 
4. Een financiële buffer te creëren ter waarborging van het bestaan van zowel VCMS 
Nederland als de VCMS-afdelingen 
Het voortbestaan van de vereniging is gewaarborgd door het behalen van het acquisitietarget, 
waardoor onderwijs voor de begrote kosten kon worden gerealiseerd. Er is tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) verder gesproken over de mogelijkheden die deze buffer biedt, zoals het 
investeren in onderwijsmaterialen en reserveren van zalen buiten de ziekenhuizen. 
 
5. Het creëren van VCMS-brede uniformiteit 
VCMS Nederland streeft naar uniformiteit in het onderwijs dat wordt verzorgd, opdat leden door heel 
Nederland gelijke waarde halen uit het lidmaatschap. Het document en project Uniformiteit VCMS-
onderwijs is afgerond met het opstellen van een inspiratielijst en ‘gouden blackboxen’. Daarnaast komt 
de uniformiteit van de vereniging als visie veelvuldig aan bod bij de bestuursvergaderingen. 
 
6. Betrokkenheid en samenwerking te creëren binnen VCMS Nederland  
Ten eerste zijn alle leden geïnformeerd over de landelijke structuur van de vereniging. Zij hebben 
uitnodigingen gekregen voor de vier landelijke activiteiten, ontvingen de landelijke nieuwsbrief en de 
toegang tot de VCMS-app. Er hebben meerdere afdeling-overstijgende activiteiten plaatsgevonden.  
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Leden 
Aanmeldings- en toelatingsprocedure  
Bij alle afdelingen en de VCMS Master Academy verliep de sollicitatieprocedure via een 
gestandaardiseerd online aanmeldformulier. Beoordeling vond plaats door middel van een 
gestandaardiseerd scoresysteem op basis van een motivatiebrief en curriculum vitae. Waar geen 
selectie gemaakt kon worden, werd geloot. Eenmaal lid van een VCMS-afdeling, wordt men 
automatisch ook lid van VCMS Nederland, tenzij er regels van toepassing zijn die hem of haar 
uitsluiten van het VCMS-lidmaatschap zoals vermeld in de statuten.  
 
Leden VCMS Nederland 
Tijdens het gehele bestuursjaar zijn er in totaal 574 leden actief geweest; 400 afdelingsleden, 120 
VCMS Master Academy leden, 24 afdelingsbestuursleden en 7 bestuursleden van VCMS Nederland. 
Er zijn geen ereleden benoemd in het bestuursjaar 2020-2021. De Master Academy leden zijn lid van 
VCMS Nederland en van de VCMS-afdeling gevestigd in dezelfde medische faculteit als waar zij 
studeren.  
 

VCMS Master Academy 
Er waren 133 sollicitaties. Gezien er 49 leden reeds lid waren, konden er 71 studenten toetreden tot 
het ledenbestand.  
 

VCMS-afdelingen 
De VCMS-afdelingen hadden in totaal 423 leden volgens de volgende verdeling:  

x VCMS Amsterdam, AMC: 50 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Amsterdam, VUmc: 49 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Groningen: 50 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Leiden: 50 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Maastricht: 50 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Nijmegen: 50 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Rotterdam: 50 leden en 3 bestuursleden 
x VCMS Utrecht: 50 leden en 3 bestuursleden  

 

Alumni en reünisten 
Aan het einde van het bestuursjaar 2019 – 2020 bleven er 49 VCMS Master Academy leden lid, 
registreerden er 26 VCMS Master Academy leden zich als alumnus en werden er 45 VCMS Master 
Academy leden toegevoegd aan het reünistenbestand. De overige leden kozen voor de optie ‘lid-af’ 
wat betekent dat zij geen verdere doeleinden bij VCMS Nederland zochten en niet de voordelen van 
het reünistlidmaatschap genieten.  
 
Bij de VCMS-afdelingen zijn er de volgende aantallen bij gekomen:  

x VCMS Amsterdam, AMC: 8 re nisten en 5 alumni 
x VCMS Amsterdam, VUmc: 11 re nisten en 28 alumni 
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x VCMS Groningen: 13 re nisten en 14 alumni 
x VCMS Leiden: 9 re nisten en 10 alumni 
x VCMS Maastricht: 10 re nisten en 23 alumni 
x VCMS Nijmegen: 2 re nisten en 8 alumni 
x VCMS Rotterdam: 13 re nisten en 14 alumni 
x VCMS Utrecht: 11 re nisten en 19 alumni 

 
In totaal kende VCMS Nederland 136 geregistreerde reünisten, waarvan er uiteindelijk 126 betaald 
hebben. Hieraan zullen 72 mensen aan toe worden gevoegd, tot een totaal van 228 betalende 
reünisten. 
 

  



  

VCMS Nederland – Jaarverslag VCMS Nederland 2020-2021 8 
 

Begrotingsoverzicht 
 

 

Figuur 1: begrotingsoverzicht VCMS Nederland 2020 - 2021 
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Verslag VCMS-afdelingen 
VCMS Amsterdam, AMC 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 32 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 18 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Daarnaast zijn er 19 
Master Academy leden die studeren aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan er één tevens 
bestuurslid van VCMS Amsterdam, AMC was. In totaal had VCMS Amsterdam, AMC 71 leden. Het 
bestuur van VCMS Amsterdam, AMC 2020-2021 bestond uit Frans Dammers (voorzitter), Judith van 
Zwol (secretaris) en Imran Uddin (penningmeester). Er werden in het bestuursjaar vijf  masterclasses 
georganiseerd, te weten: ‘Oogheelkunde’, ‘Vaatchirurgie & interventieradiologie’, ‘Het leven van..’, 
‘Craniofaciale chirurgie’ en ‘MMT’. Daarnaast werd er één workshop ‘Hechten’ georganiseerd. 
Daarnaast is er een symposium ‘Plastische chirurgie’ en een symposium ‘Global Surgery’ georganiseerd 
samen met VCMS Amsterdam, VUmc. Er zijn geen netwerkactiviteiten georganiseerd. 
 
VCMS Amsterdam, VUmc 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 31 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 19 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Wegens het niet betalen 
van de contributie, is voor één lid in de ALV het lidmaatschap opgezegd, waardoor het ledenbestand 
uiteindelijk 52 leden betrof. Daarnaast zijn er 11 Master Academy leden die studeren aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. In totaal had VCMS Amsterdam, VUmc 63 leden. Het bestuur van VCMS 
Amsterdam, VUmc 2020-2021 bestond uit Gaia Meijer (voorzitter), Hauyadin Osmani (secretaris) en 
Vincent Kars (penningmeester). Er werden in het bestuursjaar zes masterclasses georganiseerd, te 
weten: ‘MKA-chirurgie’, ‘Plastische- en Genderchirurgie’, ‘Ophtalmische chirurgie’, ‘Spine chirurgie’, 
‘Vaatchirurgie’ en ‘Neonatale chirurgie’. Daarnaast werden er twee workshops georganiseerd, te 
weten ‘OK-etiquette’ en ‘Hechten’. Voor de sociale cohesie binnen de afdeling werd er een 
netwerkactiviteit georganiseerd. Ook werd het symposium ‘Global Surgery’ gezamenlijk met VCMS 
Amsterdam, AMC georganiseerd. 
 
VCMS Groningen 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 33 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 17 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Daarnaast zijn er 19 
Master Academy leden die studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal had VCMS 
Groningen 72 leden. Het bestuur van VCMS Groningen 2020-2021 bestond uit Romana Alp 
(voorzitter), Lisa Urban (secretaris) en Alexander Koper (penningmeester). Er werden in het 
bestuursjaar acht masterclasses georganiseerd, te weten: ‘Het leven van een AIOS Chirurgie’, 
‘Niertransplantaties’, ‘Hoofd-hals chirurgie’, ‘MD-PhD’, ‘Oogtrauma door vuurwerk’ (open 
masterclass), Dr. House avond ‘gynaecologie’, ‘Thoraxchirurgie’ en ‘Neurochirurgie’. Daarnaast 
werden er vier workshops georganiseerd, te weten ‘Hechten’, ‘OK-etiquette’, ‘Knopen’ en 
‘Thoraxchirurgie’. Ook werd er één wetenschapsavond georganiseerd. VCMS Groningen heeft drie 
afleveringen opgenomen voor de VCMS Podcast. Voor de sociale cohesie binnen de afdeling werden 
drie netwerkactiviteiten georganiseerd, waaronder een pubquiz samen met VCMS Utrecht en VCMS 
Nijmegen. Ten laatste werd er een symposium ‘Chirurgie in de sport’ en een spectatorium over 
thoraxchirurgie georganiseerd. 



  

VCMS Nederland – Jaarverslag VCMS Nederland 2020-2021 10 
 

 
VCMS Leiden 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 25 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 25 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Daarnaast zijn er 13 
Master Academy leden die studeren aan de Universiteit Leiden. Twee van de drie bestuursleden waren 
tevens Master Academy lid, waardoor VCMS Leiden in totaal 64 leden had. Het bestuur van VCMS 
Leiden 2020-2021 bestond uit Vincent Sier (voorzitter), Luca Bruin (secretaris) en Manouk Bakker 
(penningmeester). Er werden in het bestuursjaar 12 masterclasses georganiseerd, te weten: ‘Het leven 
van een chirurg’, ‘Ethiek in de neurochirurgie’, ‘Reconstructieve chirurgie’, ‘Endovasculaire vs open 
behandeling van een AAA’, ‘Buikchirurgie bij kinderen’, ‘Multipele ribfracturen en een fladderthorax’, 
‘Chirurgie bij cervixcarcinoom’, ‘Pancreastransplantatie’, ‘Calcaneus fracturen’, ‘Schotwonden’, 
‘Dansers in de orthopedie’ en ‘Parotidectomie’. Daarnaast werden er twee workshops georganiseerd, 
te weten: ‘OK-etiquetten’ en ‘Hechten’. VCMS Leiden heeft twee afleveringen opgenomen voor de 
VCMS Podcast. Ook werd er een symposium ‘Learning outside the box’ georganiseerd. 
 
VCMS Maastricht 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 40 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 10 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengen. Daarnaast zijn er 19 
Master Academy leden die studeren aan de Maastricht University. In totaal had VCMS Maastricht 72 
leden. Het bestuur van VCMS Maastricht 2020-2021 bestond uit Mika van der Heijden (voorzitter), Inez 
Cortenraad (secretaris) en Julie Verkaar (penningmeester). Er werden in het bestuursjaar negen 
masterclasses georganiseerd, te weten: ‘Cardiothoracale chirurgie’, ‘Mobiel Medisch Team’, 
‘Aangezichtschirurgie’, ‘Kinderchirurgie’, ‘Urologie’, ‘Vaatchirurgie’, ‘Endometriose’, 
‘Fractuurbehandeling en traumachirurgie’ en ‘Mamma-oncologie’. Daarnaast werden er drie 
workshops georganiseerd, te weten: ‘OK-etiquette’, ‘Hechten’ en ‘Laparoscopie/HPB-chirurgie’. 
Daarnaast werd er een wetenschapsavond georganiseerd. VCMS Maastricht heeft twee afleveringen 
opgenomen voor de VCMS Podcast. 
 
VCMS Nijmegen 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 22 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 28 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Daarnaast zijn er 7 Master 
Academy leden die studeren aan de Radboud Universiteit. In totaal had VCMS Nijmegen 60 leden. Het 
bestuur van VCMS Nijmegen 2020-2021 bestond uit Bob Engelen (voorzitter), Eric Knijnenburg 
(secretaris) en Ruub van Hulst (penningmeester). Er werden in het bestuursjaar acht masterclasses 
georganiseerd, te weten: ‘Hartchirurgie’ (open voor externen), ‘Urologie’, ‘Netvlieschirurgie’, 
‘Longchirurgie’, ‘Neuro-oncologische chirurgie’, ‘Oesophaguschirurgie’, ‘Hoofd-hals chirurgie’ en 
‘Hand- en pols chirurgie’. Ook werden er twee workshops georganiseerd, te weten ‘Hechten’ en 
‘CABG’.  Daarnaast zijn er twee symposia georganiseerd, ‘Symposium Science and Surgery’ in 
samenwerking met RAMS Nijmegen en het symposium ‘Trauma’. VCMS Nijmegen heeft twee 
afleveringen opgenomen voor de VCMS Podcast. Voor de sociale cohesie binnen de afdeling werden 
er een netwerkactiviteit georganiseerd in samenwerking met VCMS Utrecht en VCMS Groningen. 
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VCMS Rotterdam 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 32 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 18 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Daarnaast zijn er 9 Master 
Academy leden die studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In totaal had VCMS Rotterdam 
64 leden. Het bestuur van VCMS Rotterdam 2020-2021 bestond uit Simone Schnitzler (voorzitter), 
Merle den Ouden (secretaris) en Max van Diepen (penningmeester). Bij aanvang van het jaar was Tim 
van Stekelenburg aangesteld als secretaris. Wegens persoonlijke redenen heeft hij zijn 
bestuurslidmaatschap beëindigd door te bedanken. Een verklaring hiervan is bijgevoegd (Bijlage 1). Op 
17 november 2020 werd Merle den Ouden ingestemd als secretaris. Er werden in het bestuursjaar 
zeven masterclasses georganiseerd, te weten ‘Oncoplastische mammachirurgie’, 
‘Baarmoedertransplantaties’, ‘Oncologische hoofd-hals chirurgie’, ‘AIOS-avond’, ‘Trauma en MMT’, 
‘Artificial intelligence’ en ‘Cosmetische ingrepen’. Daarnaast werden er een workshop hechten 
georganiseerd. Ook werd er een wetenschapsavond georganiseerd. Daarnaast zijn er twee symposia 
georganiseerd, het openingssymposium over transplantaties en een symposium over neurochirurgie. 
VCMS Rotterdam heeft één aflevering opgenomen voor de VCMS Podcast. Voor de sociale cohesie 
binnen de afdeling werd er een netwerkactiviteit georganiseerd. 
 
VCMS Utrecht 
In het bestuursjaar 2020-2021 zijn er 32 leden aangenomen, die samen met de reeds bestaande 18 
leden en de drie bestuursleden het totale ledenbestand op 53 leden brengt. Daarnaast zijn er 23 
Master Academy leden die studeren aan de Universiteit Utrecht. In totaal had VCMS Utrecht 76 leden. 
Het bestuur van VCMS Utrecht 2020-2021 bestond uit Rengin Saboaglu (voorzitter), Simon Bangma  
(secretaris) en Carsten Bakhuis (penningmeester). Er werden in het bestuursjaar tien masterclasses 
georganiseerd, te weten: ‘Traumachirurgie’, ‘Vasculaire neurochirurgie’, ‘KNO’, ‘Roken en 
Longchirurgie’, ‘Oogletsel door vuurwerk’, ‘Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie’, ‘Gastro-
intestinale chirurgie en robotchirurgie’, ‘MKA-chirurgie’, ‘Fouten in de chirurgie’ en ‘De weg naar …’. 
Daarnaast werd er één workshop ‘Hechten’ georganiseerd. VCMS Utrecht heeft een aflevering 
opgenomen voor de VCMS Podcast. Voor de sociale cohesie binnen de afdeling werden twee 
netwerkactiviteiten georganiseerd, een filmavond met pubquiz en een chirurgische escaperoom. Ook 
was er een avond over ‘Onderzoek in de chirurgie’ en werd er een symposium ‘Genderchirurgie’ 
georganiseerd. 
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Verslag activiteiten 
Overzicht gerealiseerde activiteiten 2020-2021 
10 november 2020 Openingsactiviteit – Oorlogsgeneeskunde 
30 januari 2021  Symposium – ‘The Surgical Paradox’ 
20 april 2021  Brandwonden 
10 juli 2021  VCMS Zomeractiviteit: ‘Het Theater van de Toekomst’ 
 
Evaluatie evenementen 

Openingsactiviteit – Oorlogsgeneeskunde 
Evaluatie: De activiteit werd via Zoom werd gehouden en er hadden zich maar liefst 274 mensen 
ingeschreven.  Doordat het online was konden studenten vanuit het hele land de activiteit volgen 
zonder last te hebben van een lange reistijd na coschap of college. Drs. Sprinkhuizen, dr. Van Egmond, 
dr. Vermeulen en dr. Bronkhorst namen ons tijden deze avond mee op een interactieve manier door 
diverse aspecten van de Oorlogsgeneeskunde. 
 
Symposium – ‘The Surgical Paradox – De brede generalist versus de ultieme specialist’ 
Evaluatie: De Commissaris Activiteiten heeft de organisatie van het symposium dit jaar gedaan 
aangezien het doorgeschoven was van vorig jaar. Er waren 236 kaarten verkocht voor het symposium. 
Het symposium werd live uitgezonden vanuit het Felix Meritis in Amsterdam. Prof. dr. Wijnen 
begeleidde de sprekers en stelde kritische vragen als dagvoorzitter. De lezingen werden verzorgd door: 
dr. Eerenberg, dr. Buis, prof. dr. Klazinga, drs. Tax en prof. dr. Deprest. 
 
Brandwonden 
Evaluatie: Er hadden zich 104 mensen ingeschreven voor de activiteit. Dr. Scholten en mevr. Van Ingen 
vertelden meer over brandwonden en de behandeling ervan. Ter afsluiting kreeg een patiënt het 
woord om zijn ervaring te delen. 
 
VCMS Zomeractiviteit: ‘Het Theater van de Toekomst’ 
Evaluatie: De activiteitencommissie heeft het gehele jaar hard gewerkt aan het opzetten van de eerste 
VCMS Summerschool. Helaas hebben ze een paar maanden van tevoren moeten omschakelen 
vanwege de aanhoudende corona maatregelen. Uiteindelijk hebben ze een ochtend georganiseerd 
met diverse lezingen over de toekomst van de chirurgie met prof. dr. Nelissen, prof. dr. Lustig, prof. 
dr. Van Leeuwen en dr. Dingemans. Er hadden zich 49 mensen aangemeld. De lage opkomst hing er 
waarschijnlijk mee samen dat de activiteit op een zaterdagochtend in de zomer werd georganiseerd.  
 
Evaluatie activiteitencommissie 2020-2021 
De activiteitencommissie was een zelfstandig werkende commissie. Dit jaar was er voor het eerst een 
Commissaris Acquisitie in de commissie en geen Commissaris Public Relations. De commissaris 
Acquisitie was een goede toevoeging en zorgde ervoor dat er vanuit de commissie meer over acquisitie 
werd nagedacht. Echter, één van de commissieleden nam alsnog de rol van Commissaris Public 
Relations op zich aangezien het van toegevoegde waarde bleek wanneer iemand vanuit de commissie 
hier ook over nadacht. 
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Acquisitie 
Het jaar 2020-2021 is voor zowel VCMS als haar partners een uitdaging geweest vanwege de COVID-
19-pandemie. Alle activiteiten waren op een digitale dan wel een hybride manier georganiseerd en 
menig bedrijf was dit jaar afhankelijk van financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid doordat de 
pandemie langer heeft geduurd dan men verwachtte. Deze gebeurtenissen hadden dit jaar wederom 
een grote weerslag op de fondsenwerving. Hieronder volgt een overzicht van de geworven fondsen en 
de gesponsorde diensten en materialen in het jaar 2020-2021 door VCMS Nederland en de VCMS-
afdelingen. 
 
Resultaten fondsenwerving 
In het academisch jaar 2020-2021 komen alle gefactureerde sponsordeals overeen met de werkelijke 
inkomsten. Met de komst van de nieuwe VCMS-app hebben we dit jaar ook een nieuwe bron van 
inkomsten kunnen creëren, door het aanbieden van promotionele diensten via dit medium. Wanneer 
een activiteit wegens COVID-19 in een andere (digitale) vorm plaatsvond, zijn er afspraken gemaakt 
om voor de afgesproken promotionele diensten een (digitaal) alternatief te bieden. 

Gefactureerd 
  

Werkelijke inkomsten 
  

Symposiumpakket op maat  1.000,00 Symposiumpakket op maat  1.000,00 

Hoofdsponsorschap MA-module  750,00 Hoofdsponsorschap MA-module ‘De 
Zwangere en haar kind’ 

 750,00 

VCMS-app  1.000,00 VCMS-app  1.000,00 

VCMS Zomeractiviteit  750,00 VCMS Zomeractiviteit  750,00 

Fondsen  2.500,00 Fondsen  2.500,00 

Totaal  6.000,00 Totaal  6.000,00 

Figuur 2: resultaten acquisitie VCMS Nederland 2020 - 2021 

Vanuit de VCMS-afdelingen heeft VCMS Amsterdam, AMC een bedrag van 1.000,00 euro gedoneerd 
gekregen. Daarnaast is er door VCMS Rotterdam een bedrag van 750,00 euro gefactureerd dat dit jaar 
nog niet is uitgekeerd. Dit bedrag zal in het aankomend academisch jaar met terugwerkende kracht 
gedeclareerd moeten worden. Bij elkaar opgeteld hebben VCMS Nederland en de VCMS-afdelingen 
een totaalbedrag van 7.000 euro aan sponsoring ontvangen. 

Niet-financiële sponsoring  
Ook heeft er sponsoring in natura plaatsgevonden. De leden van de Master Academy en de VCMS-
besturen konden gedurende het gehele jaar gebruikmaken van online onderwijsmateriaal, waarmee 
anatomie en fysiologie en operaties bestudeerd konden worden.  
Voor de symposium-goodiebags zijn verschillende producten en enkele onderwijspockets gesponsord. 
Aan alle leden van de Master Academy is er gedurende twee maanden toegang verleend tot drie 
gynaecologische e-learnings. Voor de Master Academy zijn tevens prothesemateriaal en laparoscopie-
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instrumentaria gesponsord. Tenslotte heeft het VCMS Nederland bestuur het gehele jaar gratis gebruik 
kunnen maken van een locatie van een van de sponsoren die tevens een driedaagse off-piste traject 
hebben georganiseerd in samenwerking met VCMS Nederland over persoonlijke ontwikkeling. 
 
Aanbevelingen voor komende commissarissen acquisitie 
In de komende maanden ziet het ernaar uit dat we moeten leven met het coronavirus, maar dat fysieke 
activiteiten wel weer langzaam terug zullen keren. Met de komst van nieuwe inkomstenbronnen zoals 
de VCMS-app en de vernieuwde VCMS-website en voor in de nabije toekomst het onderwijsplatform 
met de vele e-learnings en de VCMS Podcast is dit uitstekend nieuws voor VCMS-acquisitie. De 
bedrijven en de fondsen waar VCMS Nederland dit jaar mee heeft samengewerkt waren positief over 
onze digitale werkwijze en zijn welwillend om ook in de komende jaren met ons samen te werken. Ons 
advies is dan ook om het eventgericht sponsorschap voort te zetten. Gedurende de tweede helft van 
dit academisch jaar hebben wij tevens gewerkt aan een online sponsortemplate met veel digitale 
sponsoringsmogelijkheden, zodat er, in tijden dat er geen fysieke activiteiten georganiseerd kunnen 
worden of wanneer bedrijven toch liever een digitale deal willen sluiten, genoeg sponsoringsopties 
mogelijk zijn.  
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Onderwijs 
Het academischjaar 2020-2021 was voor VCMS een bewogen jaar, waarin veel creativiteit en 
flexibiliteit is gevraagd. De invloeden van de COVID-19 pandemie met de daaruit volgende beperkingen 
zijn ook in het VCMS-onderwijs merkbaar geweest. Dit document geeft een beknopt overzicht van de 
onderwijs gerelateerde ontwikkelingen dit jaar. 
 
Overzicht jaarprogramma 
Hieronder (figuur 3 ziet u het jaarprogramma van de VCMS Master Academy. Bij aanvang van het jaar 
werd er initieel ingezet op zoveel mogelijk fysieke activiteiten te organiseren, echter hebben wij 
moeten uitwijken naar online alternatieven vanwege de COVID-19-pandemie. Bij iedere module is er 
opnieuw gekeken naar manieren om de dag toch een praktisch aspect te geven en hebben wij getracht 
om leden onderling ook samen te laten werken: zo zijn er workshops omtrent vaat- en 
darmanastomoses aanleggen georganiseerd, is er een live demonstratie van de anatomie van de 
onderste extremiteit op snijzaal geweest, is er in een discussiepanel uitgebreid gediscussieerd over de 
invloed van COVID-19 op amputaties en zijn er diverse keren patiënten als ervaringsdeskundigen aan 
het woord geweest. De Master Academy dagen zijn gemiddeld met een 7,9 beoordeeld (zie figuur 4 
voor een uitwerking per Master Academy dag), een resultaat waar wij erg tevreden mee zijn. 
 

 
Figuur 3: jaarprogramma van de VCMS Master Academy 2020  2021 
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Uniformiteit VCMS-onderwijs  
Ten opzichte van het jaar 2019-2020 zijn er een aantal aanpassingen geweest in de lange termijn 
doelstellingen van Uniformiteit Onderwijs. In uitgebreid gesprek met de bestuursleden van VCMS 
Nederland is besloten dat het toetsbaar maken van het VCMS-onderwijs, niet tot een van de 
doelstellingen van VCMS moet behoren. Structurele uniformiteit is een gewenste ontwikkeling om uit 
te dragen dat wij als één vereniging functioneren, echter zal inhoudelijke uniformiteit is strikte zin niet 
bijdragen aan het educatief doel van VCMS. Het VCMS-onderwijs dient niet als aanvulling gezien te 
worden op het onderwijs binnen de reguliere Geneeskunde curricula, en wij benadrukken hierbij dat 
het VCMS-onderwijs geen vooropleiding voor de Heelkunde tracht te zijn. Wel willen wij graag zo goed 
mogelijk aansluiten op het kennisniveau van onze leden en hechten wij derhalve veel waarde aan ‘just-
in-time’ onderwijs: onderwijs waarin leden kennis en kunde opdoen waar zij op korte termijn van 
kunnen profiteren. Om de afdelingsbesturen handvaten te bieden bij het opstellen van hun 
onderwijsprogramma, hebben wij een ‘inspiratielijst’ opgesteld. Dit biedt een overzicht van de meest 
voorkomende aandoeningen en operaties per specialisme die vallen onder het ‘just in time’ onderwijs. 
Ook is er geïnvesteerd in duurzaam onderwijs, zoals onder het stuk “onderwijsplatform” verder wordt 
beschreven. 
Het gebruik van de VCMS Blackbox bevalt goed onder de afdelingsbesturen en zal worden voortgezet. 
Verder zal er in de toekomst verder gewerkt worden aan het opstellen van ‘Gouden Standaarden’ aan 
de hand van de ingevulde VCMS Blackboxen. Dit houdt in dat de Blackboxen van soortgelijke 
activiteiten gebundeld worden met de relevante feedback en aandachtspunten voor die activiteit in 
de vorm van een Gouden Standaard. Zo kan het beste van de verschillende lokale ervaringen landelijk 
worden meegenomen. Het vervolg hiervan valt onder de verantwoordelijkheden van de commissaris 
onderwijs. 
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Figuur 4: beoordelingen en aanwezigheid VCMS Master Academy 2020 - 2021 
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Onderwijsplatform 
In het jaar 2020-2021 is er ingezet op het ontwikkelen van duurzaam onderwijs, wat gemakkelijk up-
to-date gehouden kan worden en zodoende over de jaren heen ‘hergebruikt’ kan worden. Het online 
VCMS-onderwijsplatform is opgericht om dit te faciliteren. Ieder VCMS lid zal een eigen account 
kunnen aanmaken en daarmee toegang kunnen krijgen tot het onderwijsplatform. Door het jaar heen 
zijn er E-learnings gemaakt, zowel voor de Master Academy als voor de afdelingen, die reeds 
gepubliceerd zijn op het onderwijsplatform. Er zal in de komende jaren aanvullende content op het 
platform geplaatst worden. 
 

Onderzoek 
VCMS Wetenschapsplatform 
Het VCMS Wetenschapsplatform heeft als doel het bevorderen van de participatie van VCMS-leden in 
onderzoek. Via de vernieuwde VCMS-website kunnen onderzoekers hun onderzoek invoeren, wat een 
automatische mail gegenereerd. Na controle wordt het onderzoek op dezelfde website klaargezet. Zo 
kunnen zowel leden als externe studenten op de onderzoeken reageren. Leden hebben als voordeel 
dat zij via de VCMS-app snel bij dit platform kunnen. Het platform dient als brug tussen student en 
onderzoeker. Afdelingsbesturen zijn samen met VCMS Nederland in gesprek geweest met personen 
binnen de academische centra die het onderzoek aldaar coördineren, om betere aansluiting te vinden 
bij wetenschappers door heel Nederland. Nu het platform live is, zal grootschalige promotie van het 
platform aanvangen.  
 
Wetenschapscolloquium 
Het idee rondom het Wetenschapscolloquium is verder uitgewerkt en er ligt een opzet voor een pilot 
Wetenschapscolloquium klaar. Het doel is om VCMS-leden die bezig zijn met onderzoek een plek te 
bieden waar ze met elkaar en met experts kunnen sparren over problemen waar ze tijdens het doen 
van onderzoek tegenaan lopen. Initieel was het doel om de pilot te laten plaatsvinden in het jaar 2020-
2021, echter kon dit vanwege COVID-19 helaas geen fysieke doorgang vinden en was er weinig animo 
voor een online alternatief. Gezien uit een enquête, afgenomen onder VCMS leden aan het eind van 
jaar 2020-2021, wél naar voren kwam dat er behoefte is aan een dergelijke onderwijsvorm, is dit 
project overgedragen naar het volgende bestuur. Om de wetenschappelijke basiskennis wel een plaats 
te geven in het onderwijsprogramma van dit jaar, is er een wetenschapsavond georganiseerd waarbij 
de basis over medische statistiek en onderzoeksopzet is behandeld. 
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Public Relations 
Promotie van VCMS Nederland en de VCMS Master Academy vond voornamelijk digitaal plaats. 
Posters ter promotie van de inschrijvingen voor de VCMS Master Academy werden op coassistenten-
kamers en faculteiten door heel Nederland opgehangen.  
 
VCMS-websites 
Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van WordPress voor het opmaken en aanpassen van 
de VCMS-websites. De afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor het adequaat bijwerken van 
de website van de VCMS-afdeling. Afgelopen jaar was het streven om alle websites van VCMS een 
complete re-design te geven met een modern, interactief en aantrekkelijk design. Dit is gerealiseerd 
met de hulp van een professionele websitebouwer. De vernieuwde VCMS-website is gebouwd als 
multi-site met het thema OceanWP en Elementor. Deze verandering zal positief bijdragen aan de 
professionaliteit van de vereniging. Bovendien is er een besloten platform gemaakt waar de e-modules 
van VCMS beschikbaar worden gesteld.   
 
VCMS-app  
Het hebben van een mobiele applicatie is in het verleden als positief ervaren. Leden worden namelijk 
bijeengebracht en het is een handige tool, waarin alle benodigde informatie direct kan worden 
gevonden. Hierbij kan er onder andere gedacht worden aan de jaaragenda, de landelijke 
activiteiten, de voorbereiding voor een activiteit, etc. Dit jaar is er gestart met de nieuwe VCMS-app in 
samenwerking met Grouplink. Voor het aankomend bestuursjaar 2021 – 2022 wordt dit voortgezet. 
 
VCMS Podcast  
Het doel van de VCMS Podcast is het geven van verdieping in het dagelijks (werk)leven van specialisten, 
verdieping in de ziektebeelden en operaties van de heelkundige en aanverwante specialismen en het 
verschaffen van stof wat aanzet tot denken. VCMS Nederland en haar afdelingen hebben dit in 2019-
2020 opgestarte project doorgezet, waarbij twee wekelijks een aflevering online kwam waar 80 – 140 
mensen naar luisterden. 
 
Sociale mediakanalen 

Facebook 
Met regelmaat zijn er berichten op de Facebookpagina van VCMS Nederland geplaatst. Tevens is er 
in het afgelopen jaar opnieuw gebruik gemaakt van betaalde promotie, wat heeft geleid tot een groter 
bereik. Er is tevens gebruik gemaakt van promotie in Facebookgroepen van de verschillende medische 
faculteiten in Nederland.  Afgelopen jaar is er met behulp van beeldmateriaal (zowel foto’s als video’s), 
aankondigingen en terugblikkende berichten meer activiteit op de Facebookpagina gegenereerd. 
 
Instagram  
Instagram is het meest gebruikte sociale medium van de vereniging in 2020-2021. VCMS Nederland 
heeft vanuit verschillende invalshoeken gebruik gemaakt van het online platform. Beeld- en 
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promotiemateriaal werd tijdens de onderwijsdagen van de VCMS Master Academy gedeeld. Ter 
illustratie werden er diverse video’s geplaatst tijdens de onderwijsdagen. 
 

LinkedIn  
Tijdens het bestuursjaar 2020-2021 werd er opnieuw gebruik gemaakt van het LinkedIn-account van 
VCMS  Nederland. Er werden voornamelijk terugblikken van de activiteiten van VCMS Nederland 
gepost.  Bovendien werd het platform gebruikt voor promotiedoeleinden gedurende 
de sollicitatieperiode van de Master Academy en de kaartverkoop van het landelijk symposium. Door 
middel van evenementenpagina’s werd LinkedIn ook gebruikt ter promotie van de landelijke 
activiteiten.  
 

Youtube 
VCMS Nederland heeft ook een youtube kanaal in beheer, waar in 2020-2021 geen gebruik van is 
gemaakt. 

  



  

VCMS Nederland – Jaarverslag VCMS Nederland 2020-2021 20 
 

Financieel jaarverslag 

 
Figuur 5: begrotingsoverzicht VCMS Nederland 2020 - 2021 

Zie tevens het document 'Begrotingsoverzicht VCMS Nederland 2020-2021' 
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Lasten 

 

Figuur 6: overzicht lasten 
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Algemeen 
Bank 
Dit betrof de maandelijkse rekening kosten voor de ABN AMRO voor het gebruik van de 
bestuursrekening, passen en incassocontract. De kosten voor de bank werden per maand berekend en 
varieerden gedurende het jaar. De kosten zijn (  x ,   ,    x ,   ,75 =) 268,40 
euro. Dit is 61,60 euro minder dan begroot.  
INED-006-003, INED-006-008, INED-006-019, INED-006-038, INED-006-044, INED-006-065, INED-006-
078, INED-006-090, INED-006-097, INED-006-102, INED-006-113, INED-006-118 

Boekhoudprogramma 
Per maand werd er door Skillsource, het bedrijf achter e-boekhouden 11,50 euro geïncasseerd. In het 
jaar 2020-2021 kwam dit neer op (  x ,  ) 138,00 euro. Dit is gelijk aan het begrote bedrag.  
INED-006-004-62145761, INED-006-009-62191160, INED-006-021-62237755, INED-006-039-
62285520, INED-006-045-62333602, INED-006-067-62385958, INED-006-081-62437316, INED-006-
091-62489202, INED-006-096-62542873, INED-006-104-62597897, INED-006-114-62652652, INED-
006-119-62708443 

CRM 
Het jaarlijkse contract voor het CRM-programma “Sponsit” bedroeg 319,44 euro voor de acht VCMS-
afdelingen en VCMS Nederland. De kosten zijn door VCMS Nederland voorgeschoten en verdeeld over 
de 8 VCMS-afdelingen en VCMS Nederland. De totale kosten bedroegen 319,44 euro.  
INED-006-058-2020.0731 

Zoom 
Dit betrof de kosten voor het gebruik van Zoom. Er waren dit jaar 2 Zoom Pro-accounts beschikbaar 
voor VCMS Nederland en haar afdelingen. Tevens waren er twee add-ons (Zoom Webinar en Large 
Meeting) beschikbaar voor grote evenementen, zoals symposia van afdelingen. De kosten voor deze 
accounts bedroegen ( ,   ,    x ,   2x ,  ) 1.796,96 euro. Dit is 1.460,96 
euro meer dan begroot.   
INED-006-054, INED-006-055, INED-006-073-INV67172708, INED-006-087-INV72875457, INED-006-
092-INV77119620, INED-006-093-INV78810174, INED-006-100-INV84630108, INED-006-106-
INV89174503, INED-006-108-INV90214269, INED-006-117-INV95747399 

Vergaderingen 
Er heeft eenmaal een fysieke bestuursvergadering met de besturen van VCMS Nederland 
plaatsgevonden, in Utrecht. De kosten voor de locatie bedroegen 508,20 euro. Dit is 891,80 euro 
minder dan begroot.   
INED-006-010-20200238 

Payment service provider 
De kosten voor het gebruik van Pay.nl bestonden uit de maandelijkse abonnementskosten en de 
servicekosten. In maanden dat een clearing door Pay.nl werd uitbetaald, trok Pay.nl de maandelijkse 
abonnementskosten van de clearing af. 

De afschriften voor de kosten van Pay.nl bedroegen ( 31,52 + 32,37 + 31,52 + 33,64 + 31,10 + 
30,25 + 30,25 =) 220,65 euro.   
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De totale inkomsten van Pay.nl van de tickets die zijn verkocht (clearings) via de website bedroegen 
( ,   ,   ,   ,   . ,   ,   ,  ) . ,  euro. De totale baten 
die daadwerkelijk zijn uitgekeerd door Pay.nl bedroegen ( ,   ,   ,   ,   

,   ,   ,   ,   ,   ,  ) . ,  euro. Dit betekent dat er ( 1.566,00 
– 1.447,97 =) 118,03 euro is ingehouden door Pay.nl aan servicekosten. De totale kosten voor de 
payment service provider bedroegen ( ,   ,  ) 338,68 euro. Dit is 24,32 euro minder dan 
begroot.  
INED-006-001-PAYNL-2020845843, INED-006-006-PAYNL-2020865735, INED-006-074-PAYNL-
2021959496, INED-006-088-PAYNL-2021975522, INED-006-094-PAYNL-2021992684, INED-006-109-
PAYNL-20211036424, INED-006-116-PAYNL-20211056485 

Landelijke activiteiten 

Landelijk symposium 

Locatie 
De totale kosten voor de locatie van het symposium, het Felix Meritis, bedroeg ( 2.885,85 + . ,  
=) 5.633,30 euro. De kosten bestonden uit de huur van de Zuilenzaal, catering gedurende de dag, 
faciliteiten voor de audiovisueel ondersteuning en streaming de aanwezigheid van een catering 
coördinator.  
INED-006-049-V01210002, INED-006-075-V01210017 

Promotie 
Voor de promotie van het symposium werd gebruik gemaakt van Facebook advertenties. De totale 
kosten voor de promotie bedroeg ( ,   ,   ,   ,  ) ,  euro.   
INED-006-046, INED-006-050, INED-006-051, INED-006-064 

Sprekers 
De kosten voor de sprekers bestonden uit declaraties van de reiskosten, bedankjes en een presentje 
voor de dagvoorzitter. De vijf kaasplanken kwamen uit de inventaris. De totale kosten voor de sprekers 
bedroegen ( ,   ,   ,   ,   ,  ) ,  euro.   
INED-006-057, INED-006-068, INED-006-069-22986, INED-006-070, INED-006-071  

Goodiebags 
Voor alle aanwezigen van het symposium werden goodiebags samengesteld, welke de deelnemers 
konden ophalen op verschillende locaties in Nederland. Voor de vulling van de goodiebags met koeken, 
drinken en het programma waren de kosten ( ,   ,   ,   ,  ) ,  euro.  
INED-006-047-3903923319533, INED-006-048-inv21500452, INED-006-060, INED-006-061-82100790 
/ 200457 

Overige kosten 
De overige kosten bestonden uit een sponsorbanner ( , ), harde schijf voor het opslaan van de 
streamingopname ( , ), bijdrage aan Utrechts Universiteitsfonds ( , , geven geen bon uit) en 
aankopen ter bevordering van de hygiëne zoals mondkapjes en handgel ( , ). De totale overige 
kosten bedroegen ( ,   ,   ,   ,  ) ,  euro.   
INED-006-059, INED-006-066-F2120329262, INED-006-072 

Totale kosten symposium 
De totale kosten voor het symposium bedroegen 6.571,35 euro. Dit is 89,45 euro minder dan begroot.  
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VCMS Summer School 
Wegens COVID-19 is de VCMS Summer School niet georganiseerd. Er zijn geen kosten gemaakt voor 
de VCMS Summer School. Dit is 9.998,20 euro minder dan begroot.  

Landelijke VCMS-netwerkactiviteiten 
Er zijn drie landelijke, online netwerkactiviteiten georganiseerd. De eerste activiteit was een avond 
over ‘Oorlogsgeneeskunde’. De kosten voor deze activiteit bedroegen de bedankjes voor de sprekers, 
wat vier flessen wijn waren à 6,52 euro ( ,  /  flessen  , ). De totale kosten voor de 
openingsactiviteit bedroegen (  x ,  ) ,  euro.  

De tweede landelijke avond ging over ‘Brandwondenzorg’. De kosten bestonden uit ,  euro 
Facebook-promotie, 10,41 euro voor bedankkaartjes voor de sprekers, en 5,38 euro voor de 
inpakdozen voor de presentjes. De totale kosten voor de tweede landelijke activiteit bedroegen ( ,  

 ,   ,  ) 23,79 euro.  

De afsluitende zomeractiviteit ‘Theater van de toekomst’ werd ook digitaal georganiseerd. De kosten 
bestonden uit verpakkingskosten voor de bedankjes, 3 kaasgeschenken en verzendkosten. De totale 
kosten voor de afsluitende activiteit bedroegen ( ,   ,   ,   ,  ) ,  euro.  

De totale kosten voor de netwerkactiviteiten bedroegen ( ,   23,79  ,  ) 102,39 euro. Dit 
is 97,61 euro minder dan begroot.  
INED-006-012, INED-006-077, INED-006-099, INED-006-128, INED-006-127, INED-006-130, INED-006-
131, INED-006-135 

Reünistenactiviteit 
Wegens COVID-19 is de reünistenactiviteit niet georganiseerd. Er zijn geen kosten gemaakt. Dit is 
200,00 euro minder dan begroot.   
 
Onderwijs 

VCMS Master Academy 
De Master Academy bestond in 2020 – 2021 wegens COVID-19 uit zeven online modules met elk haar 
eigen invulling vanuit verschillende chirurgische en aan de chirurgie gerelateerde disciplines. Door het 
online karakter vielen een aantal zaken goedkoper uit, echter zijn er ook veel onvoorziene lasten (zie 
onvoorziene lasten) die een andere invulling gaven aan onderwijs en dus met geld van de Master 
Academy werden opgevangen. Het overgebleven geld adviseren wij te investeren in het verbeteren 
van de kwaliteit van het VCMS-onderwijs. 

Zaalhuur 
Voor het coördineren van de online onderwijsdagen kwam het bestuur van VCMS Nederland, indien 
dit met in acht neming van de maatregelingen mogelijk was, fysiek bijeen in een afgehuurde locatie. 
Voor drie bijeenkomsten werd ( 298,66 + ,   ,  ) ,  euro betaald. Bij een locatie 
moest voor het gebruik van koffie gedurende de dag separaat worden afgerekend ( , ). De totale 
kosten bedroegen ( ,   ,  ) . ,  euro.   
INED-006-013-S2MU-2020-1794, INED-006-033-S2MU-2020-1886, INED-006-105, INED-006-120 
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Catering en netwerkactiviteiten 
Er zijn geen kosten gemaakt voor catering- en netwerkactiviteiten vanwege het online karakter van de 
VCMS Master Academy. 

Sprekers 
Bij elke module waren specialisten, AIOS en student-assistenten aanwezig. Om hen te bedanken is er 
iedere module een aantal geschenken aangeboden, onder andere bestaande uit bloemen en 20 paar 
VCMS-sokken, wat neer komt op (20 x , =) 125,00 euro. Ook zijn er 15 flessen wijn en 13 
kaasplanken als bedankje gegeven welke nog over waren van vorig jaar, waardoor er geen kosten zijn 
gemaakt voor de aanschaf. Daarnaast zijn er chocoladegeschenken gegeven voor ( ,   ,  ) 
22,30 euro, bloemen à 14,85 euro, gebak à 28,90 euro en kaas voor bij de kaasplank à 10,00 euro. Ook 
zijn er bedankkaartjes geprint voor een bedrag van ( ,   ,  ) ,  euro. De activiteiten vonden 
online plaats, wat heeft geleid tot veel verzendkosten van bedankjes. Sommige verzendingen zijn 
tegelijkertijd gedaan met de VCMS Podcast presentjes. Om afrondingsfouten te voorkomen zijn bij een 
gedeelde bon de kosten hier opgenomen. De verzendkosten zijn ( ,   ,   ,   ,   

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  ) ,  euro. 

De totale kosten voor sprekers bedroegen ( ,   ,   ,   ,   ,   ,   
,  ) 546,04 euro.   

INED-006-035, INED-006-036, INED-006-037, INED-006-052-11210107444, INED-006-056, INED-006-
062, INED-006-084-1-42PQ43HPFM, INED-006-085, INED-006-086, INED-006-107-112106516442, 
INED-006-111, INED-006-112, INED-006-121, INED-006-124-112107609480, INED-006-125-
112107628544, INED-006-126, INED-006-129, INED-006-132, INED-006-042-11201282284 

Materiaalkosten 
De onkosten bestonden uit verzendkosten à 10,76 euro, oefenballonnen à 13,95 euro,  instrumentaria 
à 506,75 euro,  verzendkosten à 485,00 euro, sponzen en pinnetjes à 15,50 euro, verzendenveloppen 
à 43,90 euro, extra hechtmateriaal à 42,25 euro,  pincetten à 43,13 euro, naaldvoerders en anatomisch 
pincetten à 1.000,00 euro, verzendkosten à 8,80 euro, verzendkosten à 90,40 euro, stickers à 51,57 
euro, verzendkosten à 4,50 euro, fietsbanden à  12,75 euro, verzendkosten à 69,38 euro en 
cameramankosten voor de live-videoverbinding à 339,89 euro.  In totaal bedroegen de 
materiaalkosten ( ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   . ,  

 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  ) . ,  euro. 

INED-006-016, INED-006-017, INED-006-020, INED-006-022, INED-006-023, INED-006-024, INED-006-
025, INED-006-027-INVOICE129307, INED-006-028-210506, INED-006-029, INED-006-030, INED-006-
032-F2120218546, INED-006-034, INED-006-040, INED-006-043, INED-006-089-911 

Promotie 
Ter promotie van de VCMS Master Academy zijn posters gedrukt ( , ). Tevens zijn er Facebook 
advertenties gekocht voor de werving van leden ( , ). De totale kosten voor promotie bedroegen 
( ,   ,  ) ,  euro.  
INED-006-002-F2120057228, INED-006-014 

Restitutie Master Academy 
Vanwege het online plaatsvinden van de Master Academy, werd in de Algemene Ledenvergadering op 
6 juni 2021 besloten om het begrote bedrag voor de catering en netwerkactiviteiten (à 56,00 euro 
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conform de begroting Master Academy 2020-2021) per lid te restitueren. De leden werd de optie 
geboden om hiervan gebruik te maken, of hiervan af te zien. In totaal hebben 112 leden aangeven een 
restitutie te willen ontvangen. Één transactie werd pas na 31 juli geaccepteerd, waardoor er in dit 
boekjaar 111 leden de restitutie hebben ontvangen. De totale kosten bedroegen (111 x ,  ) 
6.216,00 euro. Het nieuwe bestuur adviseren wij het geld wat door COVID-19 niet is uitgegeven aan 
onderwijs, te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 

Totaal 
De totale kosten voor de Master Academy 2020-2021 bedroegen ( . ,   ,   2.738,53 + 

,   . 16,00 =) 10.559,37 euro.  

Software e-modules 
Voor het verder ontwikkelen van e-modules van VCMS Nederland en haar afdelingen is de licentie van 
Lectora online verlengd voor een bedrag van 762,58 euro. De kosten voor de software bedroeg 337,42 
euro minder dan begroot. 
INED-006-101 

Public relations 

Promotie 
Er zijn geen kosten gemaakt voor de promotie van VCMS Nederland. De kosten bedroegen 250,00 euro 
minder dan begroot.  

VCMS-app 
De kosten voor de VCMS-app bedroegen dit jaar in totaal ( 58,21 + ,   . ,  ) 1.811,16 
euro. Dit is 811,16 euro meer dan begroot. Een kanttekening hierbij is dat is afgesproken met de 
ontwikkelaar van de app dat na afloop van het contract in november 2021 er zal worden gekeken 
hoeveel leden de app hebben gebruikt; indien niet alle leden elke maand de app hebben gebruikt, 
worden de kosten van de ongebruikte accounts gerestitueerd.    
INED-006-026-A-20200488, INED-006-076-A-20200514, INED-006-083-A-20200549 

Website 
Door het gebruik van online e-modules was een extra domein en server nodig. De kosten hiervoor 
bedroegen ( ,   ,  ) ,  euro. In het jaar 2020-2021 is de website van VCMS vernieuwd 
en geoptimaliseerd middels het inhuren van een website-ontwikkelaar, de kosten hiervoor bedroegen 
( ,   ,  ) . ,  euro. De kosten voor de back-up van de server en de hostingkosten 
bedroegen ( ,   ,   ,  ) ,  euro. De totale kosten voor de website bedroegen 
( ,   . ,   ,  ) 1.265,31 euro. Dit is 4,69 euro minder dan begroot.  
INED-006-015-20202452789, INED-006-018-F0000.2010.1006.8056, INED-006-041-N878098, INED-
006-079-202102-001, INED-006-082-KQP2C1150201, INED-006-110-KQP2H7392501, INED-006-115-
202106-002 

Lange termijn 
VCMS-afdelingen 
Afgelopen bestuursjaar is de reserve om de VCMS-afdelingen te ondersteunen niet aangesproken. Het 
begrootte bedrag van 6.000,00 euro is niet uitgegeven en blijft daarmee gereserveerd voor het 
aankomende boekjaar. 



  

VCMS Nederland – Jaarverslag VCMS Nederland 2020-2021 27 
 

Openstaande posten 
Een declaratie à 80,14 euro voor de aanschaf van de Zoom-accounts in het jaar 2019 - 2020 is 
overgemaakt. De totale kosten voor de openstaande posten bedroeg 80,14 euro. Dit is 12.463,66 euro 
minder dan begroot.   
INED-006-053 

Lange termijn 
Samen met de acht afdelingen van VCMS Nederland is er gepersonaliseerde VCMS-wijn ingekocht als 
bedankje voor de sprekers voor een bedrag van 782,64 euro voor 120 flessen. De VCMS-afdelingen 
hebben  flessen wijn afgenomen, in totaal (  x , 2 =) 528,28 euro. Er zijn 6 flessen gebruikt om 
als presentje aan de sprekers te geven. Hierna zijn nog 33 flessen wijn over voor de lange termijn, in 
totaal (33 x 6,522 =) 215,23 euro. Daarnaast zijn er samen met de acht afdelingen van VCMS 
Nederland gepersonaliseerde VCMS-Doppers ingekocht als bedankje voor de sprekers voor een bedrag 
van 1.078,11 euro voor 100 Doppers. Hiervan zijn er 59 overgenomen door de VCMS-afdelingen (59 x 
10,7811 =) 636,08 euro. Er zijn nog 41 Doppers van over, met een waarde van (41 x , 11 =) 442,03 
euro.  
INED-006-007-20704409, INED-006-012 
 
Er zijn ook 96 paar VCMS-sokken aangeschaft van VCMS Amsterdam, locatie AMC. De totale kosten 
bedroegen 600,00 euro. Hiervan zijn er 26 overgenomen door de VCMS-afdelingen (  x ,  ) 
162,50 euro. Er zijn nog 36 paar sokken over, met een totale waarde van (36 x ,  ) 25,00 euro. 
INED-006-031 
 
Het Waveland datasecuritypakket is dit jaar verlengd ( , ).  
INED-006-103 
 
Een Comité van Aanbevelingslid heeft voor zijn ondersteuning gedurende het Master Academy jaar 
een gepersonaliseerd cadeau ontvangen, waarvan de kosten ( ,   ,  ) ,  euro bedragen.  
INED-006-123, INED-006-133 
 
De totale kosten voor de lange termijn bedragen ( ,2   ,23  636,08  2,03  ,  + 

25,00  ,   ,  ) 2.320,27 euro.   
 
Onvoorziene lasten 
In september 2020 is een factuur ontvangen voor tekeningen die zijn gebruikt bij de e-module 
forensische geneeskunde van de VCMS Master Academy 2019-2020. De kosten hiervoor bedroegen 
100,00 euro.  

Dit jaar hebben de penningmeesters van de VCMS-afdelingen een acquisitietraining gedaan, welke in 
contanten is betaald. De kosten hiervoor bedroegen 150,00 euro.  

Voor het opstellen van de incassobestanden zijn kosten gemaakt voor het gebruik van de software 
SEPAtool.nl. De kosten hiervoor bedroegen 13,31 euro.  

Voor de VCMS-brede pubquiz die werd georganiseerd door VCMS Nijmegen en VCMS Groningen, is er 
naar de winnaars van de quiz een presentje verstuurd. De kosten hiervoor waren 21,75 euro.  
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Gedurende dit jaar heeft VCMS Nederland een account bij Slido aangeschaft, ten behoeve van 
interactief onderwijs. VCMS Nederland en haar afdelingen hebben van deze software gebruik gemaakt. 
De kosten hiervoor bedroegen 145,20 euro.  

VCMS Leiden heeft een factuur gestuurd voor de kaartverkoop die is binnengekomen via de VCMS-
website à 28,00 euro. VCMS Groningen heeft tevens van de optie gebruik gemaakt om via de VCMS-
website kaartverkoop te laten verlopen, er is nog geen factuur gestuurd voor deze opbrengsten. 

Daarnaast is er 5,00 euro terugbetaald aan een lid die zowel reünist was als lid van de VCMS Master 
Academy. 
INED-006-005-020920, INED-006-011-2009072, INED-006-080, INED-006-098, INED-006-122-LEI-006-
001, INED-006-136 

VCMS Podcast 
De bedankjes voor de sprekers van de VCMS Podcast zijn verstuurd, waarvoor ( ,   ,   ,  
=) 16,17 euro verzendkosten zijn gemaakt. De bedankjes bestonden uit  flessen wijn (  x ,  = 

, ) en 14 paar VCMS-sokken (14 x ,   7,50). Sommige verzendingen zijn tegelijkertijd 
gedaan met de VCMS Master Academy presentjes. Om afrondingsfouten te voorkomen zijn bij een 
gedeelde bon de kosten bij de VCMS Master Academy opgenomen. Er is in totaal ( 16,17  ,   

7,50 =) 116,70 euro aan kosten gemaakt.  
INED-006-063, INED-006-095-11210433513, INED-006-134 

Restitutie symposium 
Het symposium in het jaar 2019-2020 kon wegens COVID-19 niet doorgaan. Er was besloten dat de 
kaarten zouden worden doorgeschoven naar dit jaar. Personen die een kaartje hadden gekocht, kregen 
de optie om hun ticket te behouden en een restitutie te ontvangen t.o.v. de nieuwe kaartprijs, of hun 
geld totaal terug te krijgen.  

In totaal wilden 37 personen hun volledige ticketbedrag terug, de totale kosten hiervoor bedroegen 
912,50 euro. In totaal besloten 71 personen hun ticket te behouden en kozen ervoor om het verschil 
in ticketprijs terug te krijgen, de kosten hiervoor bedroegen 1.329,00 euro. Er is aan één lid een dubbel 
betaald kaartje gerestitueerd à 5,00 euro. In totaal is er ( ,   . ,   ,  =) 2.246,50 euro 
aan restitutie voor de symposiumtickets betaald.  

Afgeke de i ca  
Na het innen van de leden- en reünistencontributie, zijn er een aantal incasso’s afgekeurd bij een 
ontoereikend saldo en automatisch terug gestort. Dit ging om (  x ,  ) 0,00 euro 
re nistencontributie en (  x ,  ) ,  euro. Het totale bedrag is 1.410,00 euro. 

De totale kosten aan onvoorziene kosten bedroegen ( ,   ,   ,   ,   ,  
 ,   ,   6,70 + . 6,50  . , =) 4.236.46 euro. Dit is 3.020,16 euro minder dan 

begroot.  

Totale lasten 

De som van de totale lasten bedroeg ( ,   ,   ,   ,   .796,96  ,   
. ,   102,39  .559,   ,   . ,   . ,   ,   . 0,27  4.236,46 

=) 31.078,71 euro.   
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Baten 

 

Figuur 7: overzicht baten 

Algemeen 
 
Ledencontributie VCMS Master Academy  
De ledencontributie voor de VCMS Master Academy in het jaar 2020-2021 bedroeg 150,00 euro per 
persoon. De VCMS Master Academy had 120 leden. De ledencontributie werd dit jaar voor het eerst 
middels SEPA-incasso geïnd. In totaal hebben 109 leden middels een succesvolle incasso hun 
contributie voldaan. Er is voor 9 leden initieel een storting gedaan van de contributie, waarna deze 
automatisch van de rekening werd terug gestort in verband met een afkeuring van de incasso. Dit geld 
heeft dus wel op de rekening gestaan. Bij de 11 leden waarvan de SEPA-incasso niet gelukt of afgekeurd 
is, hebben de contributie daarna handmatig overgemaakt. De totale inkomsten bedroegen (109 x 

,   x ,    x ,  ) 19.350,00 euro.  

Ledencontributie VCMS-afdelingen 
De VCMS-afdelingen hadden tezamen 400 leden. Vanuit de VCMS-afdelingen wordt per lid een 
bijdrage geleverd aan VCMS Nederland à 10,00 euro per persoon. VCMS Nijmegen had in het jaar 2019-
2020 10,00 euro te veel overgemaakt, omdat een lid niet zijn contributie had overgemaakt waarna zijn 
lidmaatschap werd opgezegd. Dat is verrekend met de factuur van de ledencontributie van VCMS 
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Nijmegen van dit jaar. VCMS Rotterdam heeft de factuur voor de ledencontributie niet binnen het 
boekjaar 2020-2021 voldaan, deze boeking zal vallen binnen het financieel boekjaar 2021-2022.  De 
totale inkomsten uit de ledencontributie van de VCMS-afdelingen bedroeg ( ,    x ,  ) 
3.490,00 euro.  
NED-006-010,  NED-006-012, NED-006-013, NED-006-014, NED-006-015, NED-006-016, NED-006-017, 
NED-006-023 

Reünistencontributie 
Het aantal betalende reünisten bedroeg 129 personen in 2020 – 2021. Per incasso hebben 126 
re nisten de bijdrage voldaan, dit maakt (  x ,  ) ,  euro. De overige inkomsten zijn direct 
door de re nisten overgemaakt, dit betrof  personen (  x ,  ) ,  euro. Daarnaast is voor 12 
leden initieel een storting gedaan van de contributie, waarna deze automatisch van de rekening werd 
terug gestort in verband met een afkeuring van de incasso. Dit geld heeft dus wel op de rekening 
gestaan, dit betrof (  x ,  ) ,  euro. In totaal bedroeg de reünistencontributie ( ,   

,   ,  =) 705,00 euro, bestaande uit 129 betalende reünisten. Dit is 355,00 euro minder dan 
begroot.  

Reserve 2019-2020 
De reserve bedroeg op peildatum 1 augustus 2020 43.130,31 euro.  

Overige baten 
Voor de koppeling van ABN AMRO bankrekening aan Paypal heeft er tweemaal door Paypal een 
verificatiestorting plaatsgevonden, dit zijn twee bedragen van 0,12 en 0,16 euro.  

Er is eenmaal een microfoon windkap geretourneerd aan Bol.com, de baten bedroegen 9,99 euro.  

Voor het gebruik van de CRM-software zijn facturen gestuurd naar de VCMS-afdelingen. De kosten 
voor het gebruik van de software bedraagt 35,49 euro per jaar. Vijf afdelingen hebben binnen het 
boekjaar 2020-2021 dit bedrag overgemaakt, de overige 3 afdelingen dienen dit nog in het boekjaar 
2021-2021 te doen (zie facturen NED-006-031, 032 en 037). De totale baten aan facturen voor de CRM-
software bedragen (  x ,  ) ,  euro.  
NED-006-030, NED-006-031, NED-006-032, NED-006-033, NED-006-034, NED-006-035, NED-006-037, 
NED-006-038 

De VCMS-afdelingen konden gepersonaliseerde VCMS-bedankjes inkopen via VCMS Nederland. De 
keuze bestond uit wijn, Doppers of sokken. In totaal hebben de afdelingen de volgende hoeveelheden 
afgenomen: 81 flessen wijn à 6,52 euro, 59 Doppers à 10,78 euro en 36 paar sokken à 6,25 euro 
afgenomen. De totale baten aan VCMS-bedankjes van de VCMS-afdelingen bedroegen (  x ,   

 x ,    x ,  ) . ,  euro.  
NED-006-002, NED-006-003, NED-006-004, NED-006-005, NED-006-006, NED-006-007, NED-006-008, 
NED-006-009, NED-006-019, NED-006-020, NED-006-021, NED-006-022 

De totaalsom aan overige baten bedraagt ( ,   ,   ,   ,   . ,  ) 1.514,36 
euro.  
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Acquisitie 
Donaties 
Er zijn dit jaar geen donaties ontvangen. Dit is 250,00 euro minder dan begroot. Het blijft voor VCMS 
Nederland een streven om in komende jaren meer inkomsten te werven middels donaties en fondsen.  

Fondsen 
Voor het symposium is tweemaal een fonds ter ondersteuning à 1.000,00 euro ontvangen en eenmaal 
een fonds à 500,00 euro. De totale inkomsten uit fondsen bedroegen 2.500,00 euro. Dit is 500,00 euro 
meer dan begroot.  

Sponsoring 
Er zijn dit jaar twee bronzen sponsorpakketen verkocht à 1.000,00 euro, één algemeen pakket en één 
specifiek voor de VCMS-app. Er is eenmaal een hoofdsponsorschap voor module 1.2 van de VCMS 
Master Academy verkocht à 750,00 euro. Er is eenmaal een sponsorpakket voor de VCMS 
Zomeractiviteit à 750,00 euro verkocht. De totale inkomsten aan sponsoring bedragen (2 x . ,00 

 ,   ,  ) 3.500,00 euro. Dit is 2.250,00 euro minder dan begroot.  
NED-006-001, NED-006-025, NED-006-027, NED-006-028 

 

Kaartverkoop 

VCMS-netwerkactiviteiten 
Openingsactiviteit 
De openingsactiviteit van 2020-2021 vond digitaal plaats en ging over Oorlogsgeneeskunde. Bij deze 
activiteit waren 274 personen aanwezig. Er zijn 71 externe/alumni tickets à 2,00 euro, 187 gratis 
ledentickets en 16 gratis reünistentickets verkocht. De totale inkomsten voor de openingsactiviteit 
bedroegen (  x ,  ) ,  euro.  

Tweede activiteit  
De tweede landelijke activiteit ging over Brandwonden. In totaal zijn er 108 kaarten verkocht, waarvan 
73 gratis leden-/reünistentickets en 35 externe/alumnitickets à 2,00 euro verkocht. De totale 
inkomsten bedroegen (  x ,  ) ,  euro.  

Online off-piste traject: persoonlijk leiderschap  
In samenwerking met een sponsor werd een driedaagse cursus georganiseerd met een introductie in 
persoonlijk en medisch leiderschap. Er werden 28 tickets verkocht à 3,00 euro. De totale inkomsten 
bedroegen (  x ,  =) 84,00 euro.  

Eindactiviteit 
De laatste landelijke activiteit bedroeg het evenement ‘Theater van de Toekomst’. Er waren in totaal 
49 personen aanwezig. Er zijn 26 externentickets verkocht à 2,00 euro per stuk, 19 gratis ledentickets 
en 4 externentickets zijn per abuis vanwege een fout in het kaartverkoopsysteem gratis verkocht. De 
totale inkomsten bedroegen (  x ,  ) ,  euro.  

De totale inkomsten aan kaartverkoop voor VCMS-netwerkactiviteiten bedroegen ( ,   ,  
 ,   ,  ) 348,00 euro.  
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Reünistenactivtieit 
Vanwege COVID-19 is de reünistenactiviteit niet doorgegaan. Er zijn derhalve ook geen kaarten 
verkocht.  

S m i m The S gical Pa ad  
Het symposium in het jaar 2019-2020 kon wegens COVID-19 niet doorgaan. Er was besloten dat de 
kaarten zouden worden doorgeschoven naar dit jaar. Personen die een kaartje hadden gekocht, kregen 
de optie om hun ticket te behouden en een restitutie te ontvangen t.o.v. de nieuwe kaartprijs, of hun 
geld totaal terug te krijgen. Zie hiervoor de post onvoorziene kosten bij de lasten. 

Er zijn in totaal 163 tickets verkocht, waarvan 161 via de Pay.nl en 2 via handmatig overmaken. Voor 
het symposium zijn 83 ledentickets verkocht à 5,00 euro per stuk. Ook zijn er 10 reünistentickets 
verkocht à 5,00 euro per stuk en 62 externentickets à 10,00 euro per stuk. Tot slot zijn er 6 
alumnitickets verkocht à 6,00 euro per stuk. De inkomsten van het symposium via de kaartverkoop via 
de website bedroegen (  x ,    x ,    x ,    x  ,  ) . ,  euro.  

Daarnaast zijn er een aantal tickets middels handmatig overmaken aangekocht. Dit bestond uit een 
ticket à 10,00 euro en twee tickets à 5,00 euro. Daarnaast heeft een persoon het prijsverschil t.o.v. de 
kosten voor zijn/haar origineel kaartje t.o.v. de nieuwe kaartprijs overgemaakt, dit bedroeg 5,00 euro. 
De losse inkomsten bedroegen dus ( ,   ,   ,   ,  ) ,  euro.  

De totale inkomsten voor het symposium bedroegen ( . ,   ,  ) 1.146,00 euro.  

VCMS Summer School 
Wegens COVID-19 is de VCMS Summer School niet doorgegaan. 

Activiteiten VCMS-afdelingen 
Voor VCMS-afdelingen is het mogelijk om tickets te verkopen via de VCMS-website. De baten van deze 
kaartjes worden bijgeschreven op de rekening van VCMS Nederland en worden derhalve in dit 
financieel jaarverslag opgenomen.  

VCMS Leiden heeft voor hun symposium ‘Learning outside the box’ gebruikt gemaakt van deze optie. 
Er zijn in totaal via de VCMS-website 34 ledentickets à 0,00 euro en 14 externe tickets à 2,00 euro 
verkocht. VCMS Groningen heeft voor hun symposium ‘Chirurgie in de sport’ ook gebruik gemaakt van 
deze optie. Hiervoor zijn 8 leden-/reünisttickets à 3,00 euro en 9 externe tickets à 5,00 euro verkocht. 
De totale inkomsten voor activiteiten van VCMS-afdelingen bedroeg (  x ,    x ,    x ,  
=) 97,00 euro.  

Totale baten 

De totale baten bedragen ( 19.350,   . ,   70 ,   . ,   . ,   . ,   
. ,   ,   . ,   ,  ) 5.780,67 euro.  

Operationele baten 

De operationele baten bedragen na in mindering brengen van de reserve ( 75.780,67 – 43.130,31 =) 
32.650,36 euro.  
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Inventaris 
De volgende materiele zaken zijn in een eerder boekjaar aangekocht. 

Materiaal Aantal op 1-08-2020 Aantal op 31-07-2021 
Kaasplanken  36 15 
Wijn 19-20 15 0 
Wijn 20-21 - 33 
VCMS-tasjes 250 101 
VCMS-Doppers - 41 
VCMS-sokken 96 36 
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Resultaten 
Saldo 31 juli 2021 
Het saldo per 31 juli 2021 bedroeg 44.701,89 euro.  

Op 1 augustus 2020 bedroeg het saldo 43.130,31 euro. Met bijtelling van de operationele baten 
( 32.650,36) en aftrek van de totale lasten ( 31.078,71) komen we uit op een bedrag van 44.701,96 
euro. Er is een verschil van 0,07 euro, meest waarschijnlijk is dit het gevolg van voortijdig afronden.  

Openstaande rekeningen 
Tijdens de jaren 2016-2017 en de jaren 2017-2018 zijn er meerdere malen modules in het UMC Utrecht 
georganiseerd. Echter zijn er drie facturen uit het UMC Utrecht uit het jaar 2016-2017 met een geschat 
totaalbedrag van 6.000,00 euro welke nog niet ontvangen zijn door VCMS Nederland. Hetzelfde is het 
geval voor een module uit het jaar 2017-2018, een factuur van geschat 1.000,00 euro. Ook zijn er twee 
modules uit het jaar 2019-2020 die nog een factuur hebben openstaan, deze bedragen totaal 
( . ,   . ,  ) . ,  euro. Tezamen bedragen deze facturen ( . ,   . ,   

. ,  ) . ,  euro en dit bedrag zal met deze reden gedurende vijf jaar na dato als reserve 
worden gehouden. De bedragen zullen voor de lange termijn in respectievelijk 2021 en 2022 vervallen, 
indien deze in deze periode niet alsnog worden geïnd door het UMC Utrecht. VCMS Groningen dient 
nog een factuur te versturen voor de kaartverkoop via de VCMS Nederland website van 69,00 euro. 

Daarnaast dient VCMS Rotterdam nog 500,00 euro contributie aan VCMS Nederland te betalen 
(factuur NED-006-014). Bovendien dienen drie afdelingen nog de factuur voor de CRM-software à 
35,49 euro te betalen, te weten VCMS Amsterdam, VUmc, VCMS Groningen en VCMS Utrecht (factuur 
NED-006-031, 032 en 037).  

Het totale bedrag aan nog te betalen bedragen, is ( . ,   ,  =) 12.585,80 euro. 

Het totale bedrag aan nog te ontvangen bedragen, is ( ,    x ,  ) 606,47 euro.  

Operationeel resultaat  
Hiermee is het operationeel resultaat van het jaar 2020-2021 (operationele baten minus totale lasten 
en openstaande rekeningen): ( 32.650,36 – 31.078,71 – 2.585,   ,  =) -10.407,68 euro. 
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Slotwoord 
 
U heeft kunnen lezen hoe het zesde jaar van VCMS Nederland zich heeft ontwikkeld en hoe het 
financiële beleid is gevoerd.  
 
Het nieuwe bestuur adviseren wij het geld wat door COVID-19 niet is uitgegeven aan onderwijs, te 
investeren in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast is het in deze digitale tijd 
raadzaam om een groot deel van de begroting te wijden aan verzendkosten, wanneer er een wens is 
om workshops-at-home te organiseren. Als laatst hopen wij dat fysieke activiteiten weer opgestart 
kunnen worden, gezien de wens vanuit de leden over dit punt duidelijk is: er is behoefte aan echte 
verbondenheid. 
 
Het is een jaar geweest waarin we werden gedwongen innovatief bezig te zijn met online onderwijs. 
De coronapandemie zorgde voor veel teleurstellingen, we hopen dat het nieuwe bestuur hier lessen 
uit trekt en zich focust op de vernieuwingen die deze periode ons ook heeft gebracht. De tijd is 
aangebroken om deze vernieuwing van ons onderwijs beter te structureren en te professionaliseren 
volgens de VCMS-standaard. 
 
Met het aanbreken van het bestuursjaar 2021-2022 danken wij alle afdelingsbestuursleden en wensen 
wij de nieuwe afdelingsbesturen en in het bijzonder ons opvolgend bestuur veel succes en plezier toe.  
 
 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur VCMS Nederland 2020-2021 
 
Nona Cécile Kuipers 
Voorzitter VCMS Nederland 2019-2021 
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Bijlage 1. 

 

  

VCMS Nederland        1 
 

Opzegging�van�de�functie�van�Secretaris�bij�VCMS�Rotterdam�

 
Beste bestuur van VCMS Nederland, 
 
Op 5 september heb ik aangekondigd dat ik naar aanleiding van mijn besluit om mijn geneeskunde 
studie te staken, mijn bestuursfunctie bij VCMS Rotterdam zal neerleggen. Ik verklaar bij deze dat ik 
na het vinden en inwerken van een opvolger, mijn bestuurstaken naast mij neer zal leggen. Dit besluit 
bekrachtig ik met deze schriftelijke verklaring en is in de ALV van 17 november 2020 reeds vastgelegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Tim van Steekelenburg 


