
 
 

Studievereniging Fysiotherapiewetenschap – Universiteit Utrecht 
 
 
Secretarieel jaarverslag 2008 / 2009 
 
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 zesde jaar gestart met 89 leden. Hier zijn in de loop van het 
verenigingsjaar 19 leden bijgekomen. Vijf leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd: Drie leden zijn voortijdig gestopt met de studie en twee alumni 
hebben  bedankt. 
Er zijn dus 103 leden. Hiervan : 4 docenten, 3 oud-docenten, 47 studenten en 
49 alumni. 
 
 
Activiteiten in het zesde jaar: 
 

1. 12-12-08 Algemene ledenvergadering 
Aanwezig: Niels Groeneweg, Corrien van Haastert, Marlies Welbie, 
Caroline Sickler, Peter Viehoff, Louis Nijmeijer, Mirjam van Welsem   
Door persoonlijke omstandigheden zijn de stukken van de oude naar 
de nieuwe penningmeester pas heel laat doorgestuurd. Het financieel 
jaarverslag was nog niet af. Er moest een nieuwe datum worden 
afgesproken voor een extra ALV waarin het financieel jaarverslag kon 
worden gepresenteerd. Voor de nieuwe kascommissie meldde Niels 
Groeneweg zich aan. Femke van Bennink-Bolt is benaderd om als 
tweede lid van de kascommissie te fungeren. Zij stemde toe. Op deze 
extra vergadering zal ook de contibutie voor het nieuwe verenigingsjaar 
worden bepaald. Zie verder notulen ALV 
 

2. Spype vergadering 13-01-09 
Belangrijkste onderwerp. Organisatie lustrumcongres. Na een lastige 
start waarbij de afspraken tussen de congrescommissie en de leiding 
van fysiotherapiewetenschappen goed op elkaar afgestemd moesten 
worden kon er een congrescommissie worden benoemd. De 
congrescommissie zag er als volgt uit: Hans Timmerman ( voorzitter), 



Manon Bloemen, Patrick van der Torre, Corrien van Haastert, Marlies 
Welbie ( reserve). 
Zie verder notulen. 

 
3. Skype vergadering 03-02-09 

Laatste afspraken met betrekking tot extra ALV. Als er geen 
aanmeldingen zijn vindt de vergadering via skype plaats. Bij meer dan 
twee aanmeldingen vindt de vergadering in Utrecht plaats. Voor 
overige: zie notulen 
 

4. Oud en nieuw lunch 09-01-09 
Groot succes, ongeveer 50 deelnemers. Veel studenten, aantal lid 
geworden. Tutoren en van directie dr Gerda Croiset en Dr Jan Jaap 
van der Net aanwezig. Gezellige sfeer. Afscheid genomen van Corrien 
van de Haastert als oud bestuurslid. 
 

5. Skype vergadering 31-03-09 
Lustrumcongres krijgt vorm. Samenwerking met universiteit is goed. 
Titel van congres bekend: Fysiologie, hoeksteen van de 
fysiotherapie. 
 
Proces functiebeschrijving lijkt wat stil te liggen. KNGF is aan zet. Daar 
kampen ze met personeelwisselingen. 
 
Dit jaar geen andere activiteiten meer ( alleen een eindborrel) i.v.m. 
alle voorbereidingen en aandacht voor het lustrumcongres. 
 

6. Skype vergadering 27-05-09 
Eindborrel valt dit jaar samen met debat M2:  
Onderwerp: functionele bekostiging chronische indicaties (diabetes, 
COPD, reuma, en hartfalen)  en invloed op rol fysiotherapie. 
 
Het verzoek van M2 om de kosten voor de consumpties van de 
uitgenodigde debaters (5 personen) voor rekening van SF te laten zijn 
wordt gehonoreerd. 
 
De voortgang over de functiewaardering stagneert. Dit heeft te maken 
met het feit dat een onafhankelijke commissie de stukken nu moet 
bestuderen. Dit kost geld en dat is nog niet gevonden binnen de 
begroting van het KNGF. Maar men blijft er wel mee bezig. 
 
De voorbereidingen voor het congres zijn in volle gang. De flyer ziet er 
mooi uit. Men wacht nog op antwoord van een aantal genodigden. 
 
Het lijkt niet te lukken om het voor elkaar te krijgen dat alumni online- 
abonnementen kunnen raadplegen. Het is te duur. Van verschillende 
kanten zijn de berichten somber. 
 
Bauke, de webmaster, heeft nu alle rechten voor de website.  
Zie voor overig de notulen. 



  
7. Eindborrel  26-06-09 

 
Een heel gezellige eindborrel in ‘de Basket’. Veel toeschouwers bij het 
debat plus alle deelnemers aan het debat namen deel aan de borrel. Er 
hebben zich tien nieuwe leden aangemeld. 
 

8. Skypevergadering 14-07-09 
 

Wat betreft het congres is het programma op één spreker na rond. Er 
hebben zich 25 mensen aangemeld (nog te weinig). De sponsoring 
loopt niet goed. 
Besloten om nog eens de aankondiging rond te sturen en nog eens 
direct na de zomervakantie. 
 
Wetenschapdag KNGF: Wanneer er weer en dag is krijgen we te horen 
hoeveel mensen van SF, alumni en studenten, er bij de 
wetenschapsdag uitgenodigd worden.  
Doel van het KNGF: met een beperkt aantal wetenschappers over 
ontwikkelingen spreken. 
 
Voor overig: zie notulen. 
 

9. Skypevergadering  8-09-09 
 

Er zijn nog steeds weinig aanmeldingen voor het congres voor zover 
op dat moment bekend. Precieze aantal is onduidelijk omdat Louis 
(voorzitter activiteitencommissie) nog op vakantie is. 
 
Mogelijke nieuw bestuurslid heeft afgehaakt. 
 
Er zijn zo’n twintig kennismakingsbrieven gestuurd naar nieuwe 
premaster studenten. 

 
Voor overig: zie notulen 

 
 

10. Lustrum symposium 23-09-09 
 
Het is een geslaagd symposium geweest met vooraanstaande 
sprekers. 
Verslag wordt gemaakt en op de website geplaatst 
 

 
11. Skypevergadering 29-09-09 

 
Caroline is op uitnodiging van Linq onderwijscommissie (OC) naar hun 
openingsbijeenkomst geweest. Vaak zijn studieverenigingen in deze 
OC vertegenwoordigd. Eerst als SF bepalen wat we doen. Op dit 



moment is het onduidelijk wie ons nieuwe aanspreekpunt is bij de 
opleiding. 
 
Er wordt gewerkt aan het symposiumverslag en er wordt toestemming 
gevraagd aan de sprekers om de gebruikte powerpoint presentaties op 
de website van SF te mogen plaatsen. 
 
Er gesproken over de verdere afwikkeling van zaken aangaande het 
congres 
 
Voor overig: zie notulen 
 

 
12. openingsborrel 6-10-09  

 
Ondanks dat alle studenten op de hoogte waren van deze bijeenkomst 
en door de tutoren er vlak voor de aanvang nog op gewezen zijn, is er 
niemand komen opdagen. 
Bestuur moet zich beraden of er een op een andere manier of op een 
ander tijdstip een openingsbijeenkomst moet worden georganiseerd. 
 

13. Skypvergadering 2-11-09 
 

Nieuwe opleidingsdirecteur per 2 november: mevr. dr. Manon 
Kluijtmans 
 
Afspraken gemaakt voor de ALV.  
 
Daarnaast aandacht voor de slechte opkomst bij de openingsborrel. 
We gaan een enquête houden onder de studenten om hun mening te 
peilen. 
 
Voor overig: zie notulen 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


