
 
 

Studievereniging Fysiotherapiewetenschap – Universiteit Utrecht 
 
 
Secretarieel jaarverslag 2007 / 2008 
 
Het algemene bestuur van SF bestaat sinds 7 december 2007 uit: 

• Marlies Welbie (voorzitter) 
• Peter Viehof (penningmeester) 
• Mirjam van Welsem (secretaris) 
• Caroline Sickler ( voorzitter fasciliteiten commissie) 
• Louis Nijmeijer ( voorzitter activiteiten commissie) 

 
 
We zijn het vijfde jaar gestart met ** leden. Hier zijn in de loop van het 
verenigingsjaar 22 leden bijgekomen. Twee leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd;  1 lid is voortijdig gestopt met de studie en 1 alumni heeft bedankt. 
 
** De gegevens van de secretaris en penningmeester kwamen niet overeen. Juiste gegevens 
worden opgenomen in de notulen. 
  
 
Activiteiten in het vijfde jaar: 
 

1. 07-12-07 Algemene ledenvergadering 
Aanwezig: Paul, Marlies, Louis, Cees, Corrien, Mirjam, Caroline  
De wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn 
aangenomen. 
Paul en Corrien treden af. Mirjam en Caroline worden bij acclamatie 
aangenomen. Zie verder Notulen ALV. 
 

2. Oud en nieuw lunch 1-2-08 
Groot succes, ongeveer 50 deelnemers. Veel 1e jaars, aantal lid 
geworden. Eerste kennismaking met nieuwe tutoren en studenten. 
 

3. ALV 7-3-08 
Vergadering over nieuwe opzet bestuur en statuten en huishoudelijke 
regelementen. Voor overige zie notulen. 

 
4. Skype vergadering 23-04-08 

Verkiezing en overdracht nieuwe bestuur. Voor overige, zie notulen 
 

5. Skype vergadering 26-05-08 



Met nieuwe bestuur de plannen uitgezet voor komende periode. Zie 
notulen 

 
6. 04-07-08 promotiepraatje premasters 

Marlies heeft een promotiepraatje gehouden. Leverde 8 nieuwe leden 
op. Voor inhoud zie power point presentatie. 
 

7. Skype vergadering 07-07-08 
Plannen en organisatie voor het nieuwe studiejaar verder uitgezet. 
Besluit: functiebeschrijving  FW-er valt onder verantwoordelijkheid van 
Louis ( activiteitencommissie). Reden: Louis is hier van het begin af 
aan bij betrokken geweest. Zie verder notulen. 

 
8. Skypevergadering 08-09-08 

De vacatures voor de activiteiten- en faciliteitencommissies zijn 
besproken en worden naar de leden gemaild. De website wordt weer 
ge- update. Voor overigen: zie notulen.  

 
9. Openingsborrel 19-09-08 

Zo’n 12 studenten uit M1 waren aanwezig. Na het praatje van de 
voorzitter hebben Caroline en Peter nogmaals uitgelegd wat de 
bedoeling is van de activiteiten en faciliteiten commissies. Een aantal 
mensen toonden belangstelling en schreef zich in voor de vacatures. 
Allen zijn gefotografeerd voor het smoelenboek. 

 
 

10. Minisymposium Alumni: onderwerp EPD 17-10-08 
Er waren 19 mensen aanwezig. Een kleine maar zeer enthousiaste 
groep. De sprekers waren tevreden en positief over het interactieve 
karakter van de bijeenkomst. 

 
11. Skypevergadering 20-10-08 

De statuten zijn nu officieel. Met het minisymposium heeft de 
alumnicommissie haar laatste taak erop zitten en is als zelfstandige 
commissie opgeheven. De alumni zijn vanaf nu geïntegreerd in de 
studievereniging. ( zie ook onder ‘overige activiteiten’) 
 

 
12. 7-11-08: Meet the expert  

Chris Kuipers was “the expert” .  Chris ging in op het “gevaar” van 
Evidence Based handelen. Door het strak volgen van richtlijnen en 
protocollen raakt de persoon van de fysiotherapeut op de achtergrond 
wat de behandeling en de relatie met de patiënt niet ten goede komt. 
Er was een kleine maar enthousiaste groep wat zorgde voor een 
leerzame en gezellige bijeenkomst.  

 
13. Skypvergadering 24-11-08 

Afspraken gemaakt voor de ALV. Daarnaast aandacht voor het 
symposium dat we willen organiseren in april naar aanleiding van het 
1ste lustrum!! Voor overig : zie notulen 



 
 

Overige activiteiten 
• De nieuwe statuten zijn door de notaris bekrachtigd. Belangrijke 

wijziging is dat de alumnicommissie niet meer als zodanig 
bestaat. Alumni mogen nu deelnemen aan het bestuur en via de 
activiteitencommissie en de faciliteitencommissie worden alle 
taken georganiseerd en uitgevoerd. De voorzitters van deze 
commissies zijn eveneens lid van het bestuur, maar voor de 
verschillende activiteiten worden steeds kleine commissies 
gevormd. Dit gebeurt middels het plaatsen van vacatures 
rechtstreeks via de mail van de leden en via de website. 

 
• Na de wijziging van de onderwijsorganisatie en het vertrek van 

Nico van Meeteren is het even stil geweest  rond het contact met 
FW. Maar dit is weer opgestart en heeft geresulteerd in een 
regelmatig overleg tussen dr Croiset (FW) en SF. Het bestaan 
van SF wordt vanuit FW van harte ondersteund. 

 
• Het overleg met het KNGF over de functiewaardering voor FW-

ers loopt. Er werken een 5-tal FW-ers mee om gegevens over 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden aan te leveren vanuit 
verschillende werkplekken. Deze gegevens worden samen-
gebracht tot één beeld van wat een fysiotherapiewetenschapper 
is en doet.    

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


