
 

 

Secretarieel jaarverslag januari- augustus 2010 

Het algemeen bestuur van Scientia Fundus bestaat sinds 11 april 2010 uit: 

• Caroline Sickler  (voorzitter) 
• Peter Viehof (penningmeester) 
• Mirjam van Welsem- van Schaick (secretaris) 
• Marlous Buining ( voorzitter faciliteitencommissie) 
• Vacature (activiteitencommissie) 

We zijn in 2010 gestart met 103 leden. Hier zijn in de loop van het jaar tot 1 
september 5 leden bijgekomen, twee leden hebben opgezegd en één lid is 
overleden. Op 1 september waren er dus 105 leden. Hiervan : 4 docenten, 3 oud-
docenten, 38 studenten en 61 alumni. 

Activiteiten in deze periode: 

11-12-2009: ALV.  

Daar er ondanks meerdere oproepen geen leden aanwezig waren is besloten deze 
ALV voort te zetten als bestuursvergadering. Onderwerpen van overleg waren: Hoe 
bereiken we de leden? Mogelijkheden: opnieuw voorlichtingsmateriaal onder de loep 
nemen, enquête maken om mening van leden te peilen, website verbeteren. 
Overleg met de opleiding intensiveren. Nieuwe opleidingscoördinator dr Manon 
Kluijtmans 
Organisatie Nieuwjaars borrel 
. 
Skypevergadering 18-01-2010: 

Onderwerpen waren: opnieuw een congres (jaarlijks). Hans Timmermans wilt dit 
weer organiseren. Verder afhandelen lustrumcongres. 
Website moet bijgehouden worden. Mirjam neemt dit tijdelijk op zich. Er wordt naar 
een nieuw bestuurslid gezocht die dit in haar/zijn portefeuille  wilt nemen.  
Resultaten overleg mer dr Manon Kluijtmans: heeft PR als een prioriteit. Er is 
terugloop van aanmeldingen voor de studie. Zij wilt zich met name richten op de 
doorstroming vanuit de hogescholen naar FW. 
Eindejaar borrel niet koppelen dit jaar aan debat, maar aan ´ health science today´ 
college. 
Organisatie masterclass  (16 april).  
ALV koppelen aan congres 
 
Nieuwjaarsborrel 22-01-2010: 

Er waren 15 mensen aanwezig (waarvan vier docenten). We hebben afscheid 
genomen van Marlies Welbie als voorzitter. Caroline Speksnijder heeft praatje 



gehouden over het belang van een studievereniging en wat deze kan betekenen voor 
de opleiding FW. Dit vanuit haar positie PR-vertegenwoordiger van FW. 

 

Skypevergadering 1 maart 2010: 

Marlous Buining is deze avond aanwezig om een indruk te krijgen van wat het 
bestuur doet en of zij bestuurslid wilt worden. 
Caroline gaat in op de uitnodiging om naar de onderwijsparade te komen. Zij bezoekt 
de workshop over de rol van een studievereniging binnen een opleiding. 
Secretaris is bezig met het maken van een enquête.Doel om deze op de website te 
plaatsen. 
Voor de masterclass zijn meerdere mensen benaderd. Cuno Uiterwaal en Eric 
Hulzebos kunnen en willen wel komen. 
Mirjam en Marlous gaan in overleg over de website. 
 

8 maart 2010 

Het droeve bericht bereikte ons dat ons lid Cees van Maanen was overleden. Hij 
behoorde tot het eerste cohort FW-studenten die in 2002 begonnen met de studie en 
is in 2006 afgestudeerd. Cees was de eerste secretaris van Scientia Fundus. 

 

Skypevergadering 12-04-2010 

Omdat er slechts één aanmelding was voor de masterclass moesten we deze 
aflasten. 
Caroline deed verslag van de workshop op de onderwijsparade. Verschil met 
studieverenigingen van studies met veel studenten is dat  de medezeggenschap 
daar vooral via de studievereniging loopt. Wij hebben korte lijnen met leiding van FW 
en er zijn overleggen met jaargroepvertegenwoordigers. Hiermee is de 
medezeggenschap bij FW gewaarborgd. 
Marlous neemt definitief plaats in het bestuur. Zij wordt voorzitter van de 
faciliteitencommissie.  
 

20-04-2010 

Buluitreiking aan drie studenten FW. Mirjam heeft de rozen met website-adres 
overhandigd aan de laureaten. 

Skypevergadering 17-05-2010 

Onderwerpen:  
Er wordt een praatje gehouden voor de premasters op de eerste studiedag. Dit wordt 
ingeroosterd in het programma. 
De congrescommissie is aan het werk en bestaat uit Hans Timmermans en Manon 
Bloemen en vanuit het bestuur Mirjam van Welsem. 



Wanneer moeten mensen opzeggen? Volgens de statuten 4 weken voor het eind 
van het boekjaar = vier weken voor 1 augustus. 
Vacature voor een bestuurslid is nog altijd niet ingevuld. Wordt opnieuw rondgemaild. 
Website gaat helemaal op de kop. Nieuwe lay-out en ook op zoek naar nieuwe 
provider. 
Eindejaar borrel zoals eerder afgesproken na  college “Health Science Today”. Ook 
alumni zijn welkom en krijgen een uitnodiging. 
Prof. Dr. P.J.M. Helders neemt in het najaar afscheid. Is er voor ons nog een rol 
weggelegd? 
 

Skypevergadering 28-06-2010 

Belangrijkste onderwerpen: 
Er worden regelmatig vacatures aangeboden die dan rond worden gemaild. Als de 
nieuwe website er is dan wordendeze voortaan daar geplaatst. Tot dan rondmailen. 
Voorbereiding jaarvergadering. 
Vanuit de opleiding heeft dr J.J. van der Net ons benaderd een netwerk te 
ontwikkelen voor het doen van onderzoek (onder andere samenwerking vanuit 
verschillende universiteiten). Wij gaan hier verder over in gesprek. Mogelijk 
onderwerp voor alumnidag in maart 2011. 
Probleem met veel terugsturen van e-mails. Adressen lijken niet te kloppen. Via de 
(papieren) post proberen de mensen te bereiken en de goede e-mailadressen te 
krijgen. 
Lopende zaken: m.n. congres. 
 
 
Skypevergadering 30-08-2010 

Belangrijkste onderwerp van deze vergadering was de website. Indeling 
doorgesproken. Leden krijgen eigen account. 
Peter kondigt aan eind van het jaar te willen stoppen met zijn functie als 
penningmeester. We moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
 

 

 


