
Een kennismaking met LOVAH Zwolle 

In september 2013 zijn de eerste AIOS in Zwolle begonnen met hun opleiding tot huisarts. Halverwege 2015 is LOVAH Zwolle opgericht door een aantal 

enthousiaste AIOS uit Zwolle. Van daaruit groeide deze afdeling steeds verder uit. Inmiddels zitten er in elke AIOS-groep minstens één LOVAH-lid, zodat elke 

groep goed vertegenwoordigd, bereikt en gehoord kan worden. Op dit moment(januari 2017) bestaat het bestuur van LOVAH-Zwolle uit de volgende leden: 

Persoon Taken Contactgegevens 

 
Suzanne Witteveen-
Pronk 

Voorzitter 
- agenda vergadering maken 
- vergadering voorzitten 
- overzicht houden over de taken van de andere commissieleden en zo nodig 

ondersteunen 
- gegevens nieuwe leden verzamelen 
- overig (bijvoorbeeld praatje houden bij LHK toets) 
- Contactpersoon LOVAH Groningen en landelijk 

e-mailadres: 
lovahzwolle.voorzitter@gmail.com  

 
Thijs Jaarsma 

Penningmeester 

- Opstellen begroting 
- Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging. 
- Inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen. 
- Mede bestuursleden voorzien van financiële overzichten. 
- Voorzitter vervangen indien zij afwezig is 
- Contactpersoon penningmeester van LOVAH Landelijk.  

 

e-mailadres: 
zwolle.penningmeester@lovah.nl 

 
Yuan Lin 

Secretaris 
- Contact met Afke Nauta 
- Opstellen en bijhouden jaaragenda 
- Beheer over zwolle@lovah.nl 
- Beheren informatie website 
- Eerste contactpersoon leden LOVAH Zwolle 
- Maken uitnodigingen voor activiteiten 
- Contactpersoon met de werkgroep WPM 

e-mailadres: 
zwolle@lovah.nl 
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 Onderwijscommissie: Kiana, Lenn, Bente & Minke e-mailadres: zwolle.onderwijs@lovah.nl 

 
Kiana Ansari 

- Organiseren LHK-middagen 
- Organiseren twee thema-avonden per jaar 
- Organiseren introductielunch 
- Klankbord voor problemen AIOS 
- Meedenken in het onderwijs voor en door AIOS 
- Contacten met landelijke onderwijscommissie 

 

 
Lenn Stiekema 

Contactpersoon met tweede fase coördinator Fre Oosterhuis  

 
Bente Dikken 

Contactpersoon met eerste fase coördinator Lielith Ubink-Veltmaat  

 
Minke Hoekstra 
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 Activiteitencommissie: Jorien, Natasja, Thomas, Lindy & Bahar e-mailadres: zwolle@lovah.nl 

 
Jorien Seggers 

- Organiseren van AIOS-dag met LOVAH Groningen 
- Organiseren LHK Pubquiz: twee keer per jaar 
- Organiseren van éen thema-avond per jaar.  
- Organiseren borrels 
- Organiseren een zomeractiviteit en kerstdiner. 

 
 

 

 
Natasja Verweij 

  

 
Thomas Bronsveld 
 
 

  



 

 

 
Lindy Leferink 

  

 
Bahar Ariana 

  


