Notulen Ko-Raad ALV d.d. 02-05-2016
Locatie: Galenus
Aanvang: 20.00u
Aanwezig: Bauke Haisma (Voorzitter), Jessica Elzakkers (Secretaris), Marit Arkenbout
(Penningmeester & Cursussen), Sanne Wubbels (Algemeen & StatusCo), Sabine van Oort (Website &
PR), Merle de Bruijn (OMT-2, 170), Myrthe Verhees (OMT-2,198), Karen Schutz (177), Kirsten van
Heugten (188), Tessa Brand (187), Kim van den Akker (174), Tim Gering (194), Jorien Janssen (198),
Joella Bomgaars (194), Maarten van de Ven (184), Jonna van Loon (186), Luka Kotterman (185), Tessa
Schmits (190), Carlijn Swinkels (195), Danielle Megelink (183), Maarten Remmers (182), Myrthe Dull
(176), Leontien Boots (178), Martijn van der Meulen (194).
Afwezig: Roel Peelen (OMT-2, 168), Erwin Beelen (Assessor)
Afgemeld: 172, 193, 197.
1) Opening en vaststellen agenda
Bauke opent de vergadering om 20.00u. De agenda wordt goedgekeurd.
2) Verslag vorige vergadering
Aangenomen.
3) Mededelingen
a. Nieuwe secretaris per 1 juni: Luka Kotterman.
b. CVT-uitje: was zeer geslaagd. We hebben trampoline gesprongen bij Bounce, en daarna
geborreld bij de Meesterproef. Iedereen vond het gezellig.
c. Tropico: zoekt een nieuw bestuur. Mocht het je leuk lijken, dan kun je reageren. Ze zoeken
met name 4de jaars studenten.
4) Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken.
5) Terugkoppeling klachtenrondje
Geen klachtenbehandeling terug te koppelen.
6) Verslagen
 LOCA:
- Medical business: stichting die online cursussen organiseert, met name over de
financiën in de zorg. Dit komt in de opleiding geneeskunde niet echt naar voren. Het
zijn 3 filmpjes van 8 minuten, met eventueel links naar extra stof. Op de Facebook
pagina van de Ko-Raad staat een linkje naar de website.
 OMT-2: terugkoppeling klachten.
 Assessor: Niet aanwezig.

7) CoStaCie
 Coschap-van-het-jaar-verkiezing 8 juni: Voor het eerst willen we niet alleen jullie ingevulde
beoordeling van elk coschap gebruiken, maar kun je ook stemmen op jouw favoriet van de
genomineerden! De stemming zal binnenkort geopend worden. Ook nieuw dit jaar is, dat we
zullen stemmen welk ziekenhuis afgelopen jaar het beste is voor alle coschappen in totaal. Dit
jaar in huize Heyendaal vanaf 19.00, waarbij er soep/broodjes vooraf zijn.
8) Cursus
 Cursus 11-05: alternatieve geneeskunde. Gedragswetenschapper uit de eerste lijn vertelt
over de soorten alternatieve zorg, wie maakt er gebruik van en wat voor dilemma’s kun je
daarin tegen komen. Ook interessant is de link die gelegd wordt met EBM. Je kunt je nog
inschrijven. Geef dit ook door aan je co-groep.
 Cursus 01-06: BKV sollicitatie cursus
9) Status Co
De laatste editie is binnen gekomen. We zijn druk bezig met de volgende editie in juni. De vraag om
foto’s te sturen van je co-groep weekend.
10) Website en Promo
Er wordt door het KNMG een Co & carrière workshop georganiseerd op de middag na de
voortgangstoets (maximaal 30 deelnemers). Er is voorrang aan oudste co-groepen. Het gaat om een
loopbaan oriëntatie, dus nuttig als je twijfelt over je toekomstige loopbaan. Zeker de moeite waard.
Meer informatie staat op de website van de Ko-Raad.
11) Klachten
Klachtenbespreking per coschap en blok.
12) Volgende vergadering
De volgende vergadering is op maandag 30-05-2016 om 20.00u, de locatie volgt.
13) Rondvraag en sluiting

