
 

 

De Personeelsvereniging van het UMC Utrecht organiseert verschillende activiteiten voor haar leden. 

Verder biedt de PV het volgende aan:  

 

1. Activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding van leden, partners en gezin; 

2. Voordelen voor leden in de vorm van het afspreken van gunstige voorwaarden met 

dienstverleners en leveranciers; 

3. Speciale aandacht gericht op bijzondere groepen, zoals oud-medewerkers. 

 

1. Activiteiten 

In het gehele jaar organiseert de PV een breed scala aan activiteiten, waarbij het streven is dat er voor 

ieder lid iets tussen zit dat past bij zijn interesse. Alle activiteiten zijn voor ieder lid (al dan niet 

vergezeld van introducee) toegankelijk, uiteraard zolang er plaats beschikbaar is. Sommige activiteiten 

zijn ook voor kinderen toegankelijk, dit is per activiteit aangegeven. 

 

Enkele voorbeelden van activiteiten die de afgelopen jaren georganiseerd zijn: 

 

Voorstellingen 

 

Dagtochten 

 Stadsschouwburg Utrecht 

 Werftheater Utrecht 

 Bioscoop 

 Concerten 

 Circus 

 Zeevissen 

 Lille 

 Disneyland Paris 

 Kerstmarkten 

 Efteling Express 

Meerdaagse stedentrips 

 

Gezellige bijeenkomsten 

 

 Wintersport 

 Londen 

 Praag 

 België 

 Bingo 

 Bloemschikken 

Entreekaarten 

 

Sportieve activiteiten 

 

 Dolfinarium 

 Dierenpark Amersfoort 

 Walibi 

 UMC-estafette 

 

  

Hoe meedoen? 

De inschrijving en verkoop voor vrijwel alle activiteiten verloopt via het postagentschap van Firma 

Vermaat (te vinden in de Lichtstraat op laag 1 van het AZU-gebouw, telefoon 088-7556386). De kassa 

voor de Personeelsvereniging is geopend van maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 uur. 

Om deel te nemen aan een activiteit moet je lid zijn van de Personeelsvereniging en bij inschrijving je 

personeelspas tonen. 



Voor de meeste activiteiten kun je voor maximaal twee personen per personeelspas inschrijven. Bij 

activiteiten die ook voor kinderen bestemd zijn, kun je maximaal twee volwassenen plus drie kinderen 

inschrijven. 

Je kunt op maximaal twee passen inschrijven, met andere woorden; je mag eventueel voor één collega 

inschrijven (op vertoon van zijn personeelspas). Het aantal inschrijvingen is per activiteit gelimiteerd. 

Bij onvoldoende deelname kan een activiteit worden afgelast. 

2. Voordelen 

Met twee verzekeraars heeft de Personeelsvereniging aantrekkelijke afspraken gemaakt op basis 

waarvan leden korting krijgen op een aantal producten en diensten. Het aanbod: 

 OHRA: kortingen op diverse verzekeringen; 

 Centraal Beheer/Achmea: kortingen op diverse verzekeringen. 

 

Hoe meedoen? 

Informatie over genoemde verzekeraars zijn terug te vinden op Connect. 

 

3. Speciale aandacht gericht op oud-medewerkers 

Naast bovengenoemde activiteiten en voordelen die toegankelijk zijn voor alle leden heeft de 

Personeelsvereniging specifieke aandacht voor de oud-medewerkers van het UMC Utrecht.  

Oud-medewerkers worden elk jaar uitgenodigd voor een dagtocht naar een leuke locatie in Nederland 

met afsluitend een diner in het UMC Utrecht. 

 

De organisatie van de vereniging  

De vereniging is een zelfstandig rechtspersoon en heeft op grond van haar statuten een bestuur dat 

momenteel uit zeven leden bestaat. Het bestuur bestaat uit UMC Utrecht-medewerkers die hun 

bestuurstaak vrijwillig naast hun ‘dagelijkse’ werk in de organisatie uitoefenen en handelt in opdracht 

van de leden. Het bestuur komt tweewekelijks (soms vaker) bijeen om het activiteitenprogramma in 

goede banen te leiden. 

Je kunt als lid meepraten, meedenken en meebeslissen om het beleid van de Personeelsvereniging uit 

te stippelen. Graag zelfs! Jaarlijks wordt in april een algemene ledenvergadering georganiseerd, 

waarop alle leden welkom zijn. Op verzoek zenden wij de stukken van de afgelopen vergadering en/of 

de statuten van de vereniging. En wellicht heb je belangstelling voor een bestuursfunctie: neem dan 

contact met ons op. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen als je bijvoorbeeld een idee hebt 

voor een nieuwe activiteit. 

 

Contributie, lid worden en lidmaatschap opzeggen 

De contributie bedraagt €0,75 per maand en wordt via je salaris verrekend. Nieuwe medewerkers zijn 

bij indiensttreding automatisch lid van de Personeelsvereniging, met uitzondering van medewerkers 

met een nul-urenaanstelling en vrijwilligers. 

Medewerkers met een nul-urenaanstelling en vrijwilligers kunnen lid worden door jaarlijks € 9,- over te 

maken op bankrekening nummer NL83 INGB 0000 6359 13635913 t.n.v. Personeelsvereniging UMC 

Utrecht. 

Als je geen prijs (meer) stelt op het lidmaatschap van de Personeelsvereniging, kun je via het 

personeelsportaal (Mijn gegevens, Lidmaatschap) het lidmaatschap beëindigen en eventueel weer 

toevoegen. 

 

Contact 

Personeelsvereniging UMC Utrecht 

Huispostnummer C04.349 

Postbus 85500 

3508 GA  Utrecht 

 

E-mailadres: personeelsvereniging@umcutrecht.nl 

Telefoonnummer: (088 – 755) 8808 

mailto:personeelsvereniging@umcutrecht.nl

