Beste collega,
Welkom in het Groene Hart Ziekenhuis!
Als arts‐assistent in het GHZ ben je eigenlijk automatisch lid van de Arts Assistenten Vereniging
(AAV) en daarom ook van harte welkom bij de AAV!
De AAV van het GHZ is een belangen behartigende vereniging voor de arts‐assistenten (AIOS én
ANIOS) en ziekenhuisapothekers in opleiding. De vereniging vervult in analogie met de Vereniging
van Medisch Specialisten een belangrijke plaats binnen de ziekenhuis organisatie. Hierbij moet
gedacht worden aan onderhandelingen met het ziekenhuis over arbeidsomstandigheden,
arbeidsvoorwaarden, beroepsinvulling en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het ziekenhuis.
Verder vormt het bestuur van de vereniging de officiële vertegenwoordiging van arts‐assistenten
binnen verschillende commissies, zoals de Centrale Opleidings Commissie, binnen het ziekenhuis.
Tevens volgen afvaardigingen van de vereniging de ontwikkelingen binnen landelijke organisaties
(de Jonge Orde, LVAG) nauwlettend en benutten zij, daar waar mogelijk, het recht op inspraak.
Ook werken wij samen met het Landsteiner Instituut voor de organisatie van workshops en de GHZ
Wetenschapsmiddag.
Naast al deze serieuze zaken is er ook nog genoeg tijd over borrels en partijen! De AAV organiseert
dan ook zéér regelmatig een borrel en proberen we eens per jaar een (wat groter) staffeest te
organiseren. Houdt de aankondigingen per poster, mail en Facebook pagina (AV Groene Hart
Ziekenhuis) altijd goed in de gaten.
De contributie voor de Arts Assistenten Verenging is (vele jaren geleden) door de Algemene Leden
Vergadering vastgesteld op €7,50 per maand en wordt door de salarisadministratie automatisch
ingehouden van je salaris. Mocht je geen lid willen zijn van de AAV, dan kun je dit schriftelijk kenbaar
maken, via:
Arts Assistenten Verenging (AAV) Groene Hart Ziekenhuis
p/a Secretariaat Chirurgie, postbus W0010A
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Verder zijn wij voor vragen, problemen enz. altijd per mail bereikbaar via
AssistentenVereniging@ghz.nl
Wij wensen je een leuke tijd toe als arts‐assistent in het Groene Hart Ziekenhuis!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de AAV van het GHZ

