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Omdat er ondanks meerdere aankondigingen, een reminder via de mail en tijdens de 
colleges van die dag, geen leden voor de  ALV in december 2009 gekomen waren  is deze 
omgezet in een bestuursvergadering. Hierdoor was het noodzakelijk om de ALV opnieuw te 
organiseren. Er is besloten om de ALV te koppelen aan het tweede Scientia Fundus 
congres. Voordeel is dat leden niet speciaal voor een ALV naar Utrecht hoeven te komen en 
we als vereniging wel aan onze verplichtingen kunnen voldoen.  
 
Het bestuur van Scientia Fundus heeft dit jaar bestaan uit Caroline Sickler (voorzitter), 
Mirjam van Welsem (secretaris), Peter Viehoff (penningmeester), Louis Nijmeijer (activiteiten 
commissie tot mei) en Marlous Buining (faciliteitencommissie vanaf maart).  
 
Na de teleurstellende jaarvergadering zag het bestuur zich geplaatst voor een tweetal 
uitdagingen:   
1. Hoe kunnen we de betrokkenheid van de leden bij de activiteiten van SF vergroten   
2. De communicatie willen we interactiever maken, de website zal opnieuw opgezet worden  
 
Op 31 augustus is het ledenaantal 105. De afgelopen jaren is het aantal studenten FW terug 
gelopen. Er hebben zich ook minder nieuwe student leden bij SF aangemeld. Goede 
introductie van de studievereniging bij de nieuwe studenten heeft de aandacht van het 
bestuur. Zo wordt nu standaard op de introductiedag van de pre-master studenten, de eerste 
studiedag van het nieuwe collegejaar, een presentatie van Scientia Fundus gegeven 
 
Aan het begin van het jaar heeft de Nieuwjaarslunch plaats gevonden op 22 januari. Door de 
leden die zich hadden aangemeld te vragen een introducé mee te nemen werd het een 
gezellige bijeenkomst bezocht door zo’n 9 studenten, 4 docenten en namens het bestuur 
Caroline (voorzitter) en Mirjam (secretaris). Hier hebben we afscheid genomen van Marlies 
Reesing die zich vier jaar heeft ingezet voor de vereniging, waarvan drie jaar als voorzitter. 
Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in de nieuwe vorm van de vereniging. Het 
alumnibestuur is opgegaan in het bestuur van Scientia Fundus, de statuten en het 
huishoudelijk reglement zijn herzien. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur van Scientia 
Fundus zich met haar activiteiten nu richt op zowel de studenten als de alumni. Als PR 
vertegenwoordiger van de opleiding FW hield Caroline Speksnijder een kort praatje om ook 
het belang van SF en het uitdragen van de opleiding te onderstrepen. 
 
Op 8 Maart bereikte ons het bericht dat Cees van Maanen was overleden. Cees was al vanaf 
de oprichting in 2003 lid van Scientia Fundus. Tijdens zijn lidmaatschap heeft hij zijn waarde 
voor de vereniging bewezen door zijn kennis van zaken. Zo was hij lid van de 
kascontrolecommissie en zat in het bestuur voor de jaarlijkse Alumnidag. Onze 
studievereniging heeft een enthousiast, waardevol, actief en humorvol lid verloren. 
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Volgens traditie heeft bij de bul uitreiking in maart Mirjam namens Scientia Fundus de 
afstudeerders gefeliciteerd en een witte roos overhandigd. Dit is een aardige traditie die we 
voort zullen zetten. 
 
De masterclass, waar dr C.S.P. Uiterwaal en drs C.L.J.J. Kruitwagen bereid waren als 
masters op te treden, moest helaas vanwege gebrek aan belangstelling worden afgezegd. Er 
was slechts één project ingediend voor presentatie. 
 
De gesprekken met de opleiding zijn hervat met de in november 2009 aangestelde directeur 
dr M. Kluijtmans. De samenwerking tussen SF en FW wordt hiermee versterkt en heeft al 
vruchten afgeworpen.  
Zo hebben we de eindejaarsborrel kunnen combineren het de laatste Health Science Today. 
Het was een gezellige bijeenkomst in de foyer buiten de college zalen. Een van de 
aanwezigen was een alumnus die eerst het HST college heeft bijgewoond. In overleg met de 
opleiding mogen alumni van FW en VW de Health Science Today colleges bezoeken. De 
data en zo mogelijk ook de onderwerpen zullen via de website van SF steeds bekend 
gemaakt worden. 
 
We hebben Hans Timmerman en Manon Bloemen bereid gevonden om opnieuw een 
congres voor  fysiotherapiewetenschappers (alumni en studenten) te organiseren. Mirjam  is 
vanuit het bestuur  toegevoegd aan de congrescommissie. Het congres staat gepland voor 
13 oktober 2010. De sprekers bestaan voor een groot deel uit fysiotherapiewetenschappers 
en bewegingswetenschappers die bijna of net zijn gepromoveerd. Zij spreken over de 
nieuwste resultaten op onderzoeksgebied. Het thema van dit congres is “beweging in 
bewegen”. 
 
De website van Scientia Fundus heeft een “metamorfose” ondergaan. Marlous heeft dit 
proces op formidabele wijze aangestuurd. Ze heeft er vele uren werk in gestoken. En het 
resultaat mag er zijn. Door over te gaan naar een andere webhost en te werken met een 
nieuw programma kunnen we vanaf oktober 2010 de leden veel beter bedienen en op de 
hoogte houden. Ook krijgen alle leden een eigen account waarmee zij kunnen inloggen in 
het besloten deel voor de leden en zo mede de website tot een interactief medium kunnen 
ontwikkelen. Alle leden krijgen een inlogcode. We kunnen trots zijn op ons visitekaartje. Met 
een geheel nieuwe opzet zal de nieuwe site het hart van de communicatie van de vereniging 
worden. Via de website en de koppeling met de sociale netwerken LinkedIn en Twitter hopen 
we de communicatie tussen de leden te faciliteren. 
 
Het werk van de Functie Waarderingscommissie is afgerond. Er is echter nog geen uitslag 
van de onafhankelijke commissie die de functiewaardering Fysiotherapiewetenschapper zal 
beoordelen. Zodra definitieve resultaten bekend zijn brengen we de leden daar uiteraard van 
op de hoogte. Vanuit het bestuur heeft Louis Nijmeijer zich veel beziggehouden met dit 
proces. Dit ondanks zeer drukke werkzaamheden. Louis heeft dan ook begin 2010 helaas 
zijn bestuursfunctie moeten neerleggen. Wij willen hem in ieder geval heel hartelijk bedanken 
voor zijn inzet. 
Dit betekent echter wel dat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid. Daarnaast heeft ook 
Peter Viehoff aangekondigd dat hij eind 2010 zijn functie als penningmeester gaat 
neerleggen. We zijn dus tevens op zoek naar een nieuwe penningmeester . 
 
Zo terugkijkend is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Het bestuur zet zich in om van 2010-
2011 weer een succesvol jaar te maken, beginnend met het Scientia Fundus congres in de 
Faculty Club op 13 oktober. 
 
Namens het bestuur, 
Caroline Sickler  
voorzitter 


