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Jaarverslag voorzitter september 2010 – augustus 2011 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de voorzitter. We kijken terug op een jaar waar zich zowel zichtbaar voor de leden 
als achter de schermen veel heeft afgespeeld. Het is een jaar geweest met successen en teleurstellingen. In maart 
heeft Ragna van der Giessen het penningmeesterschap van Peter Viehoff overgenomen. Peter willen we hier 
nogmaals bedanken voor zijn goede werk in het beheer van de financiën. Op gepaste wijze hebben we met een 
etentje afscheid van hem genomen als bestuurslid. Ook hebben we toen Louis Nijmeijer bedankt voor zijn inzet 
als voorzitter van de activiteitencommissie en Manon Bloemen en Hans Timmermans voor hun inzet bij de 
organisatie van de eerste twee SF-congressen. Helaas is het nog niet gelukt om de vacature van voorzitter 
activiteitencommissie in te vullen.  
 
Op verschillende terreinen zijn we actief geweest. Ten eerste vakinhoudelijk, een congres werd georganiseerd 
in oktober. Manon Bloemen en Hans Timmermans hadden hiervoor een prachtig en interessant programma 
georganiseerd. Helaas moest het congres worden afgezegd wegens te weinig belangstelling. Dit heeft ons aan 
het denken gezet hoe het congres in de toekomst te organiseren. Het lijkt ons nu beter om het in een ander 
jaargetijde en niet jaarlijks, maar eens per twee jaar te organiseren. 
 
Ten tweede heeft het contact met de leden veel aandacht gekregen. Door de ALV via Skype plaats te laten vinden 
konden meer leden eraan deelnemen. Op 13 oktober 2010 heeft voor de eerste keer een ALV via Skype plaats 
gevonden. Naast het bestuur hebben nog drie leden mee vergaderd. Het was een goede start van een nieuwe 
vorm van ALV, aangepast aan de huidige tijd met zijn technische mogelijkheden. Door alle betrokkenen is deze 
vorm van vergaderen als positief ervaren. 
Ook met de nieuwe website proberen we de communicatie met en tussen de leden te stimuleren. De vernieuwde 
website heeft dit jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Alle informatie komt op de website. Het forum is 
bedoeld als interactief deel, uitsluitend door leden te bezoeken, maar mag nog iets actiever bezocht worden. We 
zouden graag zien dat hier discussies op gang komen. Externe bezoekers weten ons steeds beter te vinden. In 
augustus 2010 hebben 20 mensen de website bezocht, in augustus 2011 waren dat er al 200, een flinke toename. 
In augustus 2011 was een nieuwsbrief in voorbereiding, ook met als doel informatie onder de leden te 
verspreiden en communicatie te stimuleren. 
 
Als derde heeft het contact met het KNGF zich verder ontwikkeld. Het KNGF heeft een functiewaardering laten 
maken van een voorbeeld functiebeschrijving van een fysiotherapeut-FW’er. Een FuWa commissie, bestaande uit 
Louis Nijmeijer, Tjerk Munsterman, Anjo Jansen, Geert van der Sluis, Leendert Tissink heeft zich hiervoor erg 
ingespannen. In een gemeenschappelijke vergadering in november 2010 werden de resultaten gepresenteerd. 
Dit zal zeker bijdragen de functie van fysiotherapeut-FW’er duidelijker op de kaart te zetten. Hierbij nogmaals 
dank uitgesproken voor het mooie resultaat dat deze commissie heeft bereikt. De functiebeschrijving is via de 
website beschikbaar om als voorbeeld te dienen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat elke functie 
individueel beoordeeld moet worden. 
 
Ten vierde is er gewerkt aan de internationale contacten. Door de teksten op de website ook in het Engels te 
plaatsen wordt het interessant voor buitenlanders de site te bezoeken. In h et verslag van de 
faciliteitencommissie is te lezen hoe positief zich dit het afgelopen jaar ontwikkeld heeft. Daarnaast zijn tijdens 
het WPT congres in Amsterdam contacten gelegd met vertegenwoordigers uit Azië en andere landen. 
 
Als vijfde punt wil ik het contact met de alumni noemen. Er leek behoefte aan ondersteuning en netwerkvorming 
voor jonge onderzoekers. Het thema van de alumnidag in maart 2011 was netwerkvorming door en voor jonge 
onderzoekers. De titel van de middag was: “Vinden Talent en Ambitie elkaar in een netwerk? hoe brengen we 
talent en centra van onderzoek samen”. 
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Bij het voorbereiden van de alumnidag heeft ook contact met het KNGF, met de Wetenschappelijke Commissie, 
plaatsgevonden. Tijdens deze dag is een commissie gevormd die zich met ondersteuning en netwerkvorming 
bezig gaat houden. Een mooi resultaat van deze op zichzelf al interessante middag. 
 
Last but not least heeft ook goede samenwerking met de opleiding plaats gevonden. Gesprekken met Manon 
Kluijtmans, directeur van KGW. Klinische Gezondheids Wetenschappen is nu de opleiding waar FW en VW onder 
vallen. Met “Klinisch” wordt aangegeven dat het onderzoek in de praktijk centraal staat.  
Op de introductiedag van de pre-masters heeft SF nu een vast plekje in het programma om de studievereniging 
te presenteren. De Health Science Today colleges waar gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland over 
gezondheidszorg onderwerpen spreken, is toegankelijk geworden voor alumni van FW en VW.  
In november hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van prof dr P.J.M. Helders. Professor Helders is de 
drijvende kracht geweest achter de start van de opleiding en de ontwikkeling tijdens de eerste jaren. Tijdens de 
receptie die na het minisymposium dat ter ere van zijn afscheid was georganiseerd plaatsvond heeft het bestuur 
een karaf met inscriptie en een fles wijn aangeboden als blijvende herinnering. 
Tijdens de buluitreikingen in november (16 kandidaten) en maart (6 kandidaten) hebben we de afstuderenden 
hun traditionele witte roos kunnen aanbieden met een korte speech.  
Met de heer Frank Peters, studentendecaan, is overlegd over de mogelijkheid van een bestuursbeurs voor de 
student leden van het bestuur. Vanwege het deeltijd karakter van de opleiding bleek dit echter niet mogelijk.  
Voor de vakantie zijn voorbereidingen getroffen om in het najaar 2011 een kandidaat voor de docentprijzen te 
presenteren. Dit zal in het volgende bestuursjaar verder worden uitgewerkt. 
De eindborrel was gecombineerd met het debat dat door de studenten van het 1e masterjaar werd 
georganiseerd. Er werden twee debat vormen toegepast, Cambridge debat, met als stelling: “Algemene 
fysiotherapeuten zijn onvoldoende bekwaam om patiënten met een zeldzame aandoening te behandelen” en het 
Lagerhuisdebat, met als stelling: “Geld voor wetenschappelijk onderzoek moet bestemd zijn voor grote 
patiëntengroepen”. Al met al een inhoudelijk prikkelende en vrolijke afsluiting van het studiejaar. 
 
Een zorg die op dit moment binnen het bestuur bestaat is de vacature voor voorzitter activiteitencommissie die 
maar niet ingevuld raakt. Een belangrijk doel voor volgend jaar is het bestuur weer voltallig te krijgen.  
Onze plannen zullen tijdens de ALV worden gepresenteerd. We gaan er volgend jaar weer hard tegenaan! 
 
Caroline Sickler  
Voorzitter Scientia Fundus 
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Secretarieel jaarverslag 2010-2011 
 
Het algemeen bestuur van SF bestaat sinds 7 maart 2011 uit: 

• Caroline Sickler (voorzitter) 
• Peter Viehoff (tot 1-1-2011) Ragna van der Giessen (vanaf 1-3-2011)(penningmeester) 
• Voorzitter Mirjam van Welsem –van Schaick (secretaris) 
• Marlous Buining (voorzitter faciliteitencommissie) 
• Vacature (activiteitencommissie) 

 
We zijn in september 2010 gestart met 105 leden. Hier zijn in de loop van het jaar 21 bijgekomen en 4 leden 
hebben er opgezegd. Op 1 september 2011 waren er 121  leden. Hiervan 6 docenten, 3 oud-docenten, 25 
studenten en 87 alumni. Professor Helders is erelid van onze vereniging. Ten tijde van de contributieinning 
waren er 102 leden. 
 
Activiteiten in deze periode: 
 
10-09-2010: Openingsborrel 
Er waren 20 leden en studenten aanwezig. Vier aanwezigen hebben zich als lid aangemeld. Na afloop is een jaar 
foto gemaakt voor de website. 
 
08-10-2010:KWG lustrumcongres 
Marlies Reesing-Welbie lid en oud voorzitter van SF neemt deel aan het debat dat op deze dag is georganiseerd. 
Zij is als kandidaat door SF en FW aanbevolen.   
 
13-10-2010: tweede SF-congres 
Door een te laag aantal inschrijvingen heeft de congrescommissie moeten besluiten het congres niet door te 
laten gaan. Meerdere leden lieten via de mail na afloop weten dat zij dit zeer betreurden. Hoopten dat het 
congres niet voorgoed van de agenda zou verdwijnen. 
 
15-10-2010: eerste promovendus FW 
Martijn Pisters promoveert  als eerste student die de opleiding FW heeft gevolgd in Utrecht. Hij promoveerde aan 
de VU op  “Exercise therapy in patients with osteoarthritis”.  
 
25-10-2010: ALV via Skype 
Naast het bestuur waren er drie leden ingelogd waarvan één woonde in Engeland. 
 
12-11-2010: erelidmaatschap voor prof P.J.M. Helders 
Benoeming tot erelid van prof. Helders. Tijdens de receptie na afloop van het  afscheidscollege wordt een karaf 
aangeboden met daarin de volgende inscripties: 
Logo en SF op een kant van het glas 
Andere kant prof. Dr. PJM Helders 
In de rand van het glas: ‘de tuin van academos’(=titel van zijn inaugurale rede) 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 Herbst	
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17-11-2010: overleg  KNGF over FUWA 
Overleg heeft plaatsgevonden bij het KNGF met Anjo,Jansen, Geert van der Sluis, Louis Niemeijer, Tjerk 
Munsterman, Caroline Sickler (als afvaardiging van de FW-ers). De leden vertegenwoordigden de verschillende 
werkgebieden van de fysiotherapie. 
Als vertegenwoordiger vanuit het KNGF was er onder andere mevrouw Simone Swart. 
Korte inhoud van het HUACG rapport (functiewaardering). 
De ft is ingeschaald op 55 maar kan verschillende gezichten hebben. Er zijn functiebeschrijvingen gemaakt voor 
particuliere praktijk en voor leidinggevende fysiotherapeut (aan max 10 fysiotherapeuten). Die beschrijvingen 
zijn beoordeeld: 
Meewerkend FT plus onderzoeker. Schaal 65 
Niet meewerkend FT –onderzoeker. Schaal 60. 
Ieder moet zijn eigen functie laten toetsen en kijken hoe het wordt beoordeeld door de werkgever. 
 
Januari 2011 : enquête onder de leden 
Er is een enquête uitgeschreven onder de leden van SF over de taakstelling en het functioneren van de 
vereniging. De uitslagen zijn gepubliceerd op de website. Over een belangrijk item, de taakstelling,is als volgt : 
SF moet zich richten op belangenbehartiging en netwerken rond het opzetten van onderzoek. De website is 
hierbij een belangrijk medium waarmee informatie kan worden uitgewisseld en samenwerking tussen studenten 
en alumni kan worden ondersteund. 
 
4 februari 2011 afscheid bestuursleden  
Tijdens een etentje is afscheid genomen van Peter Viehoff als penningmeester van SF. Tevens zijn Hans 
Timmermans en Manon Bloemen bedankt voor hun inspanningen om een mooi congres te organiseren. Helaas 
was het Louis Niemeyer niet mogelijk om aanwezig te zijn. Hij is op gepaste wijze eveneens bedankt voor zijn 
werkzaamheden als bestuurslid voor SF.  
 
4 februari 2011: nieuwjaarslunch 
Nieuwjaarslunch heeft plaatsgevonden in in de tuinzaal van het Heijmans van den Bergh gebouw. Elk lid mocht 
een introducée meenemen. Het was een goed bezochte en gezellige bijeenkomst. 
 
11maart: alumni dag met middagprogramma SF 
Doel van de middag: samenstellen knelpuntenlijst voor het opzetten en uitvoeren van fysiotherapeutisch 
wetenschappelijk onderzoek. Verder het samenstellen van een commissie die zich bezighoudt met deze 
knelpunten. 
Geanimeerde middag met goede discussies. Elf mensen aanwezig. Contactpersoon naar het KNGF Marije 
Lubbers. Commissieleden: Suzan van der Meer, Teddy Oosterhuis, Mirjam van Welsem. 
 
21-24 juni: WCPT congres in Amsterdam 
Voor dit congres is er een LinkedInn-groep opgestart. Een ontmoeting van SF leden onder het genot van een 
drankje moest op het laatst worden afgezegd omdat het café in de Rai niet open bleef tot een uur na sluiting van 
het congres. Ontmoetingen hebben er gelukkig in ruime mate plaatsgevonden. 
 
1 juli eindejaar borrel: gekoppeld aan debat M2 
Op verzoek van de masterstudenten van M2 is de eindejaar borrel door ons georganiseerd direct na afloop van 
het debat. 
Groot succes en veel nieuwe leden. 
 
 
 
 
 

08 Herbst	
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Overige activiteiten 
 

• Dit jaar is de vernieuwde website online gegaan. Gedurende het jaar zijn er uitbreidingen als een 
facebook en twitteraccount en verbeteringen toegevoegd. Alle leden hebben een eigen account. 

• Naar aanleiding van de vraag of men de kinderaantekening opnieuw moet halen voor 2015 is er contact 
geweest met de heer van der Net en mevrouw Stephens. Er is geen enkel probleem voor al die mensen 
die nu kinderfysiotherapeut zijn. Die in de registratie staan zijn gewoon geaccepteerd. Alleen mensen die 
na 2015 komen moeten een professioneel masterprogramma hebben. Als je FW hebt gedaan is er 
sowieso geen probleem. Je hebt dan je mastercompetentie. 

• Bij de buluitreiking van de FW-ers wordt altijd door een vertegenwoordiger van het bestuur een roos aan 
de nieuwe masters uitgereikt (2 november 2010 en 12 april 2011). 

• Ontwikkelen huisstijl en ontwerpen en aanschaffen pennen SF. 
• Voorbereiden van voordracht docenten voor de docentprijs in samenwerking met VW 
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Jaarverslag 2010-2011 penningmeester Scientia Fundus. 
 
 
Gedurende het afgelopen jaar is Peter Viehoff afgetreden als penningmeester. Ragna van der Giessen heeft per 1 
maart 2011 de taken als penningmeester overgenomen.  
Het afgelopen jaar zijn financieel een aantal veranderingen ten opzichte van de begroting ontstaan. Het 
ledenbestand is toegenomen en resulterend zijn daardoor de baten groter dan voorspelt. Tevens kunnen we als 
studie/alumni vereniging gebruik maken vanuit een subsidie van de UU. Indien we kunnen aantonen dat de 
subsidie goed gebruikt wordt, kunnen we hierop aanspraak blijven maken. Het ontvangen bedrag van 500,- is dit 
jaar besteed aan het opzetten van de nieuwe website. Dit jaar zal een aanvraag gedaan worden om deels het SF 
congres te financieren. 
De lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Er is duidelijk minder uitgegeven aan activiteiten maar meer aan 
representatie kosten. De kosten voor activiteiten zijn laag gebleven doordat er vooral kosteloze en “online” 
activiteiten ontplooid werden. Zo werd de ALV werd via Skype gehouden, de Alumnidag werd betaald door 
KGW en kosten voor de VUA werden betaald door het KNGF. Representatie kosten bestonden onder andere uit 
cadeaus voor afstudeerders, promovendi , een emeritus hoogleraar, maar ook een bedankje voor de congres 
commissie. Tevens waren er dit jaar zeer beperkte overige kosten.  
De begroting voor komend jaar is voorzichtig opgesteld. Hierbij zal het eigen vermogen niet aangesproken 
hoeven worden, echter bij tegenvallers (terugloop ledenbestand, geen subsidie) kunnen we toch al onze 
activiteiten blijven ontplooien. Voor komend jaar zijn we uit gegaan van een vergelijkend leden aantal.  Met 
betrekking tot de lasten vermoeden we dat de website kosten iets gaan dalen. Er zal geen hele nieuwe site 
neergezet worden maar een nieuw onderhoudscontract dient te worden afgesloten. Het drukwerk, representatie, 
bestuurskosten, bankkosten, overige kosten en reserveringen blijven gelijk. Aan activiteiten en het lustrum is 
ruim 2000,- euro begroot. De introductie activiteit waarmee dit jaar is gestart zal naar alle waarschijnlijkheid een 
vast onderdeel worden op de SF agenda.  Er is financiële ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien, dit word 
aangemoedigd door het bestuur.  
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Jaarplan 2011-2012 Penningmeester Scientia Fundus. 
 
Witboek Penningmeester 
Vanaf  februari 2011 is het Penningmeesterschap overgedragen aan een nieuw bestuurslid. Echter een witboek 
bleek niet aanwezig te zijn. In het werven van nieuwe bestuursleden is het wenselijk om een document voor te 
kunnen leggen waarin taken,  verantwoordelijkheden en de daadwerkelijke uitvoering van de functie 
beschreven uiteengezet worden.   

- Opstellen van een witboek inzake het penningmeesterschap. Een toekomstig penningmeester kan 
middels deze handleiding zelfstandig de financiën overnemen van de vorige penningmeester. Besproken 
onderdelen zijn: 

o Functie beschrijving, taken en verantwoordelijkheden. 
o Inschrijving in KvK, Bank. 
o Overschrijven van contracten/ adreswijzigingen. 
o Welke lopende contracten zijn er? 
o Beknopte handleiding c.q. tips voor het gebruik van digitaal bankieren bij onze bank. 
o Beknopte handleiding jaarrekening, kasboek. 
o Bundelen dan wel ontwikkelen van formulieren met betrekking tot financiën (declaraties e.d.). 

 
Bancaire lasten 
Vanaf de oprichting van onze vereniging maken we gebruik van de ANB AMRO. De bancaire kosten van 
financiële dienstverleners worden vergeleken om te onderzoeken of deze kosten zo laag mogelijk zijn. Indien de 
kosten van een andere bank dermate lager zijn en de faciliteiten gelijkwaardig, zal een voorstel gedaan worden 
aan om een overstap te maken naar een andere financiële diensverlener. 

- Vergelijken van meerdere banken, faciliteiten en kosten afweging.  

 
Opvolging Penningmeesterschap 
In verband met een gewijzigde privé situatie ben ik voornemens om gedurende dit jaar af te treden en de taken 
van het penningmeesterschap te laten overnemen. Gezien de balans in het bestuur zal er een voorkeur zijn naar 
een student SF lid als penningmeester. 
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Faciliteitencommissie 

 

Samenvatting afgelopen jaar 

In mei 2010 is een start gemaakt met het verbeteren van de website. Dit werd gedaan om de website meer het 
hart te laten worden van Scientia Fundus. Daarnaast waren er logistieke redenen, zoals dat er voor het plaatsen 
van een bericht altijd een extern persoon moest worden ingeschakeld.  Dit vertraagde het communicatieproces 
met de leden. In november 2010 was de website officieel in zijn nieuwe vorm online. Het domein en de host 
worden nu door een firma geregeld. Voor  het bestuur betekent deze verandering meer zelfstandigheid. Via een 
menu op de backend kan het bestuur  nu zelf berichten plaatsen, en de website aanpassen zonder daadwerkelijk 
begrip te moeten hebben van allerlei computertalen. Mooier is zelfs dat nu ook leden berichten kunnen 
inzenden. De website heeft naast een open domein voor iedereen die de website bezoekt ook een ’members 
only’ gedeelte. Leden kunnen, door in te loggen op de website, toegang krijgen tot het fotoalbum, het forum en 
de profielen van alle leden. Binnen het systeem is er daarnaast een hiërarchie aangebracht waardoor leden van 
de verschillende commissies toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld het maken van pagina’s, het beheren van 
het forum en het toevoegen van data in het agenda.  

Het domein scientiafundus.nl dient sinds dit jaar ook als emailadres. Voor alle bestuursleden zijn er email 
adressen ingesteld. Daarbij is bewust gekozen om de functie  te gebruiken in plaats van de naam van de 
betreffende bestuurslid, zodat in geval van het wijzigen van leden de continuiteit van de communicatie met 
externen gewaarborgd blijft. De email adressen zijn: 

Voorzitter:   Voorzitter@scientiafundus.nl 

Secretaris:   Secretaris@scientiafundus.nl 

Penningmeester:  Penningmeester@scientiafundus.nl 

Algemeenbestuurslid en activiteitencommissie:  Activiteitencommissie@scientiafundus.nl 

Algemeenbestuurslid en faciliteitencommissie:  Faciliteitencommissie@scientiafundus.nl 
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Korte blik op de activiteit van Scientiafundus.nl 
 

Bezoekersaantallen 

Het afgelopen jaar zijn het aantal unieke bezoekers toegenomen. In totaal waren er 1.541 unieke bezoekers die 
2.755 maal de website bezochten (gemiddeld 6,69 maal per dag).  Gemiddeld waren zij 3 minuten op de website 
en bekeken het vaakst de home pagina en het forum. 44,94% van de bezoekers die afgelopen jaar onze site 
bezochten keert regelmatig terug op de website. Opmerkelijk is de forum pagina door meer dan 900 personen is 
aangeklikt, waarvan 900 leden van Scientia Fundus. Hoewel het toch moeite kost om op het forum te komen, je 
moet immers inloggen, werd er geen enkel bericht geplaats. Wel werd er uitgebreid de tijd genomen om de 
pagina de bekijken varierend van 30 seconden tot 3 minuten. Op de derde plaatst staat de foto pagina, die 383 
maal is bekeken door leden.   
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Land website bezoeker 

Op bovenstaande kaart zijn alle bezoeken van augustus 2010 tot september 2011 weergegeven, In totaal zijn het 
2.755 bezoeken. Verreweg de meeste bezoeken komen uit Nederland (2.566). Op de tweede plaats staat de 
verenigde staten (46). Verder staan er in de top tien Brazilie (25),  Groot Britannie (22), Duitsland (17), Rusland 
(14), Belgie (9), Australie (6), Canada (5) en Spanje (5).  

Verkeersbronnen 
31,87% van de gebruikers kende de website en ging hier 
rechtstreeks naartoe. 41,45% ontdekte ons via een van de 
zoekmachines, 26,68% kwam binnen via verwijdende 
websites zoals twitter.com, uu.nl, fysionet.nl, linkedin.com  en 
umcutrecht.nl.  Zoekwoorden waren onder andere ’scientia 
fundus’, bock scientia fundus’.  

Samenwerking en verbondenheid 

Tijdens het WCPT congres in juni dit jaar is er contact gelegd met de Interantional Collaboration for Early Career 
Researachers , kortom ICECReam en met de Asian student Association for Physiotherapy. Afgesproken is dat we 
elkaar gaan promoten door een link te plaatsen op elkaars website en in de toekomst meer contact gaan zoeken 
om te kijken naar vertegenwoordiging van gezamenlijke belangen. Dit jaar is er daarnaast een start gemaakt 
voor FW Geluiden een collumn in de vorm van een nieuwsbrief voor leden van Scientia Fundus. De column is 
geschreven voor en door personen binnen de fysiotherapiewetenschap. Voor de totstandkoming van FW 
Geluiden is er een commissie in het leven geroepen. Deze commissie zal dit studiejaar op zoek gaan naar 
gastschrijvers. Het streven is om ongeveer elke 3 a 4 maanden een column uit te geven. Er wordt nog gezocht 
naar twee commissie-leden.Fysiotherapiewetenschap (FW) is een gevarieerd vakgebied. Het doel van de FW 
Geluiden is om; het blikveld te vergroten bij FW-ers i.o. door zicht te geven in de verschillende kanten van het 
vakgebied,  om leden (enigszins) op de hoogte te houden van leuke ervaringen, meningen en (toekomst) 
plannen van andere personen binnen het vakgebied, en om uiteindelijk een grotere verbondenheid te initiëren 
tussen student en alumni, als ook tussen alumni en andere leden van SF onderling. 
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Do Doelen komend jaar (2011-2012) 
 
Continuiteit en bestuur 

- werven van tenminste 3 leden voor verschillende commissies en bestuur 
- elk bestuurslid beschrijft zijn taken en contacten om overdracht vloeiender te laten verlopen 
- ledenadministratie stroomlijnen 
- Sponsoring t.b.v. website: bedrijf vinden dat add on met logo op website plaatst en toegang tot het 

forum/ mogelijkheid plaatsen van berichten 
- Webmaster vinden die ondersteuning biedt bij onderhoud en ontwikkeling website 

 
Contact tussen de leden, sociale activiteiten 

- Contact tussen alle leden vergroten door elk kwartaal FW Geluiden uit te brengen 
- Health Science Today is ook toegankelijk voor alumni, borrel na elke HST organiseren 
- Borrels, nieuwjaarslunch en eindejaarsborrel 
- introductiebijeenkomst in september 2012 voor nieuwe studenten, leden en alumni 
 

Inhoudelijke activiteiten 
- Congres: in voorjaar 2012, commissie aanvullen 
- Netwerk opstarten om jonge onderzoekers FW te ondersteunen 
- Deelnemen aan alumnidag met een middagprogramma 
 

Bekendheid FW/SF  en Internationalisering  
- docent voordragen voor docentprijs (december 2011) 
- vergroten aantal unieke bezoekers op home pagina website met minimaal 2% ten opzichte van het jaar 

2010-2011 
- Vergroten samenwerkingen met the ICECReam en Aziatische studievereniging, inzichtelijk op de 

website 
- alle berichten ook in het Engels plaatsen 

 
Samenwerking  

- samenwerking met Mebiose (Bio-Medische wetenschappen) en SAMS (Geneeskunde) zoeken 
- samenwerking met de (nieuwe) studiecoördinator van KGW; bijdrage SF introductiedag september 2012 
- samenwerking met KNGF uitbreiden 

Doelen komend jaar (2011-2012) 
 
Continuiteit en bestuur 

- werven van tenminste 3 studenten voor verschillende commissies  
- bestuur aanvullen: voorzitter activiteitencommissie werven 
- elk bestuurslid beschrijft zijn taken en contacten om overdracht vloeiender te laten verlopen 
- ledenadministratie stroomlijnen 
- Sponsoring t.b.v. website: bedrijf vinden dat add on met logo op website plaatst en toegang tot het 

forum/ mogelijkheid plaatsen van berichten 
- Webmaster vinden die ondersteuning biedt bij onderhoud en ontwikkeling website 

 
Contact tussen de leden, sociale activiteiten 

- Contact tussen alle leden vergroten door elk kwartaal FW Geluiden uit te brengen 
- Health Science Today is ook toegankelijk voor alumni, borrel na elke HST organiseren 
- Borrels, nieuwjaarslunch en eindejaarsborrel 
- introductiebijeenkomst in september 2012 voor nieuwe studenten, leden en alumni 
 

Inhoudelijke activiteiten 



Jaarverslag 
 

   
13 

- Congres: in voorjaternationalisering  
- docent voordragen voor docentprijs (december 2011) 
- vergroten aantal unieke bezoekers op home pagina website met minimaal 2% ten opzichte van het jaar 

2010-2011 
- Vergroten samenwerkingen met the ICECReam en Aziatische studievereniging, inzichtelijk op de 

website 
- alle berichten ook in het Engels plaatsen 

 
 
Samenwerking  

- samenwerking met Mebiose (Bio-Medische wetenschappen) en SAMS (Geneeskunde) zoeken 
- samenwerking met de (nieuwe) studiecoördinator van KGW; bijdrage SF introductiedag september 2012 
- samenwerking met KNGF uitbreiden 

 
 
  


