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Het afgelopen verenigingsjaar stond in het teken van reorganisatie. Scientia Fundus heeft tot 
juni de tijd genomen om vooral achter de schermen te reorganiseren. Vanaf juni hebben we 
ons ook weer laten zien met het organiseren van verschillende activiteiten.  
 
Het ledenaantal is dit jaar toegenomen met 16 leden. Omdat wij vorig jaar de nieuwe 
studenten niet hebben weten te bereiken en er van het huidige M1 en M3 jaar dan ook 
nagenoeg geen leden waren, was werving van leden onder deze en de nieuwe groep studenten 
één van de belangrijkste speerpunten voor het afgelopen verenigingsjaar. Met succes, kunnen 
we achteraf stellen. Van de studenten uit M1 waren er vorig jaar vijf lid, dit zijn er nu 
twaalf.Van de studenten uit M3 waren er vorig jaar 11 lid. Van de Premaster studenten 
hebben negen zich tot op heden als lid aangemeld, waarvan er één zich weer afmeldde wegens 
afbreken van de studie. Er is één nieuw docentlid. 

 
In het afgelopen jaar zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. Deze 
aanpassing heeft er o.a. toe geleid dat nu ook alumni bestuurslid kunnen zijn. Na een 
verkiezing tijdens de ALV op 7 maart 2008 is er een nieuwe bestuur geïnstalleerd. Corrien 
van Haastert, secretaris en Paul Bustin, penningmeester hebben afscheid genomen van het 
bestuur en Caroline Sickler (student M3), Mirjam van Welsem (student M3), Louis Nijmeijer 
(alumnus) en Peter Viehoff (alumnus) zijn toegetreden. Marlies Welbie (alumnus) is 
aangebleven als voorzitter. Het bestuur bestaat nu uit een voorzitter (Marlies Welbie), een 
secretaris (Mirjam van Welsem), een penningmeester (Peter Viehoff), de voorzitter van de 
Faciliteiten Commissie (FC) (Caroline Sickler) en de voorzitter van de Activiteiten 
Commissie (AC) (Louis Nijmeijer). Voor de AC en FC zijn vacatures opgesteld voor 
commissieleden. Elke vacature behelst ong. 15 uren per studiejaar. Op deze wijze hopen we 
een actieve vereniging te creëren onder het motto: ‘vele handen maken licht werk’. De 
vacatures zijn te vinden op de SF actueel pagina van: www.scientiafundus.nl  
 
Vanaf juni vorig jaar hebben we ook weer activiteiten ondernomen. Zo was er de afsluitende 
borrel op 4 juli in cafe de Basket. Onder leiding van Louis Nijmeijer wordt door onze leden: 
Geert van der Sluis, Tjerk Munsterman, Ingeborg Weuring en Anjo Janssen in samenwerking 
met het KNGF gewerkt aan een functieomschrijving voor de FW-er. Deze 
functieomschrijving wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld en zou er in de 
toekomst toe kunnen leiden dat ‘Fysiotherapiewetenschapper’ een sociaal-juridische status 
krijgt, wat positief kan werken in CAO en salarisonderhandelingen. Op 19 september jl. heeft 
SF een openingsborrel verzorgt waar we veel enthousiaste nieuwe leden hebben ontmoet. Op 
10 oktober vond het langverwachte en zeer geslaagde minisymposium getiteld Het EPD: de 
digi-taal voor de fysiotherapeut van vandaag !Missing link tussen Spreekkamer en 
Wetenschap? plaats rondom het EPD en Abakus in het bijzonder. Onze oud-



alumnicommissieleden: Hans Herik, Han Kingma, Marijke van der Hilst en Peter Viehoff 
hebben heel lang keihard gewerkt om dit symposium van de grond te krijgen. Hiervoor zijn 
we ze zeer dankbaar. Op 7 november jl. organiseerden wij een ‘meet the expert’ onder leiding 
van Chris Kuiper PhD getiteld: Evidence Based Practice 'de gouden standaard' als het gaat om 
professionalisering van de fysiotherapie?. Ook deze bijeenkomst was zeer interessant en 
geslaagd te noemen. Over alle bovengenoemde activiteiten waren de aanwezigen zeer te 
spreken. Inmiddels is een goede samenwerking ontstaan tussen de directeur van FW prof. dr. 
G. Croiset en het bestuur van Scientia Fundus. Hierdoor hopen wij in het komende jaar de 
planning van onze activiteiten eerder rond te krijgen, waardoor wij de planning eerder naar 
onze leden kunnen communiceren. Hiermee hopen we meer leden in staat te stellen om onze 
activiteiten te bezoeken.  
 
Belangrijkste activiteit voor de eerste helft van het komend studiejaar zal zijn: ons lustrum 
congres. Scientia Fundus bestaat dit jaar 5 jaar. Dit willen we vieren met een lustrum congres 
dat plaats zal vinden op 23 april 2009. Over de invulling van dit congres zult u zeer 
binnenkort meer informatie ontvangen. Wij willen u vast vragen uw agenda vrij te houden en 
wanneer u een bijdrage zou willen leveren aan de organisatie vernemen wij dit uiteraard graag 
van u! 
 
Tijdens de nieuwjaarslunch die op 9 januari a.s. plaats zal vinden zullen we officieel afscheid 
nemen van onze oud-bestuursleden Corrien van Haastert en Paul Bustin die er in de afgelopen 
jaren voor gezorgd hebben dat Scientia Fundus niet ophield met bestaan. Wij zijn ze daar 
uiteraard zeer erkentelijk voor. 
 
Namens het bestuur van Scientia Fundus, bestaande uit Caroline Sickler, Mirjam van Welsem, 
Peter Viehoff, Louis Nijmeijer en Marlies Welbie 

 
  
 
 

 
     

 


