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Inleiding 
 
Vol enthousiasme sloten we 2019 af. Wie had gedacht dat onze voornemens voor 2020 zo anders 
zouden uitpakken.  
Ondanks dat veel activiteiten niet door kunnen gaan willen we via deze nieuwsbrief toch van ons 
laten horen.  
In maart heb je van ons een schrijven ontvangen over het stopzetten van activiteiten, maar ook 
van de hoop om verbinding te houden met elkaar. We merken dat dat laatste niet vanzelf gaat. 
Iedereen is op zijn of haar manier ondergedompeld in Coronavraagstukken en dat geeft geen 
ruimte om bewust met andere zaken bezig te zijn. Hoe begrijpelijk en herkenbaar ook, juist nu is 
het goed om elkaar weten te vinden en ons op een positieve manier sterk te maken.  
Als bestuur hebben we met elkaar gesproken over de mogelijkheden die er wel zijn om jullie te 
ontmoeten en met elkaar aan de speerpunten te kunnen werken dit jaar. Gelukkig zijn er kansen 
en die grijpen we dan ook graag aan. Wij hopen jullie ook! 
 
Wij wensen jullie succes en sterkte in deze hectische, onzekere en voor velen verdrietige tijd. 
Wij hopen jullie snel te ontmoeten en schroom niet ons een bericht te sturen als je iets kwijt wilt 
of op zoek bent naar iemand die met je mee denkt! 
 
 
Het bestuur 
info@alumnivw.nl 
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Actieve leden 
 
Zoals in de inleiding beschreven houden we ons bezig met het zoeken naar alternatieven voor 
bijeenkomsten. Daarnaast hopen we dat we spoedig weer bijeenkomsten kunnen organiseren 
waar we elkaar in real life ontmoeten. Op dit moment lijken real life bijeenkomsten nog ver weg, 
dus daarom focussen we ons op online meetings. Voor deze bijeenkomsten zouden we actieve 
leden kunnen gebruiken die het leuk vinden om te netwerken en te organiseren. Ben jij degene 
die we zoeken? Neem dan per mail contact op met Desirée: voorzitter@alumnivw.nl 
 

 

 

Contributie 

Inmiddels heeft onze penningmeester een mail verzonden met het verzoek de contributie te 

betalen. Dit jaar is het gelukt om een link mee te sturen wat het betalen vergemakkelijkt. We zijn 

blij met deze mooie ontwikkeling.  

Er zitten nog wat uitdagingen aan, want het blijkt dat de link verloopt en dat er een maximaal 

aantal gebruikers is ingesteld. We hopen dit zo goed mogelijk opgelost te hebben, maar mocht je 

tijdens het betalen tegen problemen aanlopen, mail dan even naar: penningmeester@alumnivw.nl 

Natuurlijk kun je de contributie voor 2020 ook overmaken naar: NL09ABNA0526675187 t.n.v. 

Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland. Vermeld daarbij dan even jouw naam en 

‘contributie 2020’.   

 

 

Proefschriften 

Wat geweldig dat er na onze vorige oproep leden zijn opgestaan om bij te dragen aan het 

verzamelen van proefschriften. We willen ze natuurlijk wel aan het werk houden, dus vergeet 

daarom niet om jouw proefschrift te mailen naar voorzitter@alumnivw.nl, zodat ze op 

proefschriftenverpleegkunde.nl terecht komen.  

 

 
Agenda 
 
29 september 2020  ALV Alumnivereniging   Online   Tijd: 19.30 uur 

30 oktober 2020  Wetenschapscarroussel  Online  Tijd: n.n.t.b. 

3 december 2020  Bijeenkomst 3VW   n.n.t.b. 
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