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Voorzitter` 

Jaarverslag voorzitter september 2011 – augustus 2012 
 
Het is weer een actief jaar geweest. Binnen het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. De 
penningmeester Ragna van der Giessen heeft haar functie in maart neergelegd en overgedragen aan 
Marlous Buining. Ragna bedankt voor je inzet om de financiën te beheren en goed op orde te houden. 
Het afgelopen jaar zijn we voor de studenten en studentleden goed zichtbaar geweest. Van de doelen die 
we ons als bestuur voor 2011-2012 hadden gesteld hebben we verschillende gehaald.  
Voor nieuwe studenten is een introductieactiviteit georganiseerd. Een kanotocht in het begin van het eerste 
semester gevolgd door een diner blijkt een hele aardige manier voor nieuwe studenten om kennis te maken 
met SF. Mede dankzij welwillende weergoden was het een groot succes. 
In december hebben we Cas Kruitwagen voorgedragen voor de docentenprijs die door de UU wordt 
georganiseerd. Helaas was de concurrentie groot en kregen we niet de kans de kwaliteiten van onze 
kandidaat in een presentatie verder uiteen te zetten. Cas was vereerd met de voordracht. De commissie 
heeft veel werk verzet. Hierbij wil ik Nick Olthoff, Nick van der Horst en Marije Gerrits nogmaals bedanken 
voor hun inzet. 
Voor de Talma Eijkmanprijs, uitgeschreven door de faculteit geneeskunde, hebben we samen met het 
bestuur van de Alumnivereniging Verpleegwetenschappen, Truus van der Hooft en Cas Kruitwagen 
voorgedragen. Zij waren beiden heel verheugd en vereerd deze prijs te mogen ontvangen. De oorkonde 
kregen zij tijdens de student en wetenschapsparade op 29 maart uitgereikt.  
Met Manon Kluijtmans, directeur van de opleiding, hadden we besproken dat de algemene college’s Health 
Science Today (HST) ook voor alumni open staan. Een enkele keer maakt een alumnus hier gebruik van. 
Het is een goede aanleiding oud collega’s weer te zien omdat na elke HST een borrel wordt georganiseerd. 
Het zou leuk zijn regelmatiger alumni bij de HST tegen te komen. 
Onze contactpersoon bij FW, Jeroen de Groot, heeft een andere functie gekregen binnen de faculteit. Ik wil 
Jeroen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking die we jaren lang hebben 
gehad. Martien van den Hoek heeft zijn functie over genomen en zij is nu ons vaste aanspreekpunt binnen 
de opleiding. 
De eindejaarsborrel hebben we ook dit jaar weer na het debat dat door de studenten van het 1e masterjaar 
georganiseerd. Na een interessant debat over de taakherschikking van de fysiotherapeut was er een goed 
bezochte en geanimeerde borrel in de foyer beneden bij de college zalen. 
Door de samenwerking bij de docentenprijzen en overleg over het alumnibeleid hebben we regelmatig 
contact gehad met de Alumnivereniging Verpleegwetenschappen. Over en weer kunnen we van elkaar 
leren en elkaar ondersteunen. 
Ook dit jaar is er een pre-master student, dit keer van Verpleegwetenschappen, voorgedragen en lid 
geworden van de Faculteitsraad (FR). Vanwege vragen vanuit de besturen van de studieverenigingen is 
uitgezocht of een pre-master student volwaardig lid van de FR kan worden. Omdat de pre-master formeel 
niet onder de UU valt blijkt dat juridisch niet mogelijk. De belangrijkste beperking is dat deze student niet 
mag stemmen. Maar hij of zij draait wel volledig mee in de FR, in de discussies en krijgt ook de 
bijbehorende vergoeding. In de praktijk valt die beperkte positie dus wel mee. 
De contacten met Mebiose en SAMS hebben zich dit jaar, hoewel het wel een doel was, niet verder 
ontwikkeld. 
Het afgelopen jaar zijn veel mensen benaderd met de vraag om een van de vacatures in het bestuur op te 
vullen. Tot de eindejaarsborrel was het niet gelukt om een goede opvolging te vinden. We begonnen als 
bestuur te twijfelen aan het bestaansrecht van de vereniging als het blijkbaar zo weinig gedragen werd. 
Actieve alumni-leden zijn juist zo belangrijk als “ambassadeurs” van de opleiding FW. Gelukkig dat tijdens 
de eindejaarsborrel enkele studenten zich meldden om samen het nieuwe bestuur vorm te gaan geven. 
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Vanwege vertrek van zowel de secretaris als de voorzitter waren in totaal 4 nieuwe bestuursleden nodig. 
We zijn heel blij dat we 4 enthousiaste kandidaat bestuursleden kunnen voordragen voor de ALV die op 9 
november zal plaats vinden.  
Dit is mijn laatste jaarverslag. Met veel plezier heb ik 5 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van SF. We 
hebben mooie momenten meegemaakt. Ik wens het nieuwe bestuur veel inspiratie toe en wil tot slot de 
hoop uitspreken dat Scientia Fundus een bruisende vereniging zal blijven die de 
fysiotherapiewetenschapper op verschillende manieren blijft ondersteunen en de fysiotherapiewetenschap 
blijft ontwikkelen.  
 
 
Caroline Sickler, MSc 
Voorzitter Scientia Fundus 
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Secretaris  

Het algemeen bestuur van SF bestaat sinds 1 april 2012 uit: 

 Caroline Sickler (voorzitter) 

 Mirjam van Welsem –van Schaick (secretaris) 

 Marlous Buining (voorzitter faciliteitencommissie) 

 Vacature (penningmeester) deze post is tijdelijk ingevuld door Marlous Buining 

 Vacature (activiteitencommissie) tijdelijk deels uitgevoerd door Mirjam en deels door Marlous 

 

We zijn in september 2011 gestart met 109 leden. Hier zijn in de loop van het jaar 30 bijgekomen en 7 leden 

hebben er opgezegd. Op 7 september 2012 na de openingsbijeenkomst waren er 132  leden. Hiervan 6 

docenten, 3 oud-docenten, 10 premaster studenten 28 studenten en 85 alumni. Professor Helders is erelid van 

onze vereniging.  

Activiteiten afgelopen periode 

 
Het bestuur heeft dit jaar 7 keer vergaderd via skype.  

 

2-09-2011: Introductiepraatje 

Tijdens de eerste collegedag is er door Caroline een introductiepraatje gehouden voor de eerstejaars studenten. 

 
09-09-2011 

Introductiebijeenkomst: door Marlous en Ragna is er een kanotocht door de grachten van Utrecht georganiseerd. 

Na afloop zijn de studenten gezamenlijk uit eten geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben meerdere studenten 

zich als lidopgegeven.  

 
17-09-2011 

Het bestuur is een middag en avond bijeen geweest in Oudeschoot (Fr.) (bij Caroline). Helaas moest Marlous 

door ziekte afzeggen. Deze bijeenkomst is gebruikt om gezamenlijk te brainstormen over de planning voor het 

jaar en om van en met elkaar te leren berichten ed. op de website te plaatsen. 

 
04-10-2011: Eerste nummer FW-geluiden op de website 

 Samen met Niels Groeneweg Heeft Marlous de eerste editie van FW geluiden gemaakt en via de website 

gepubliceerd.  

De opzet van FW geluiden is dat zowel studenten, alumni, onderzoekers, beleidmakers, docenten FW en 

anderen binnen de fysiotherapiewetenschap ervaringen, belevingen of interessante ontwikkelingen die 

zij meemaken in hun ‘wereld van fysiotherapiewetenschap’ zullen delen. 

Het doel is:  

 het blikveld vergroten bij FW-ers (i.o.) door zicht te geven op de verschillende kanten van het 

vakgebied. 

 leden (enigszins) op de hoogte te houden van leuke ervaringen, meningen en (toekomst) plannen van 

andere personen binnen het vakgebied; 

 uiteindelijk een grotere verbondenheid te initiëren tussen studenten en alumni, als ook tussen alumni en 

andere leden van SF onderling. 

Er zij dit jaar 3 edities verschenen met als gastschrijvers respectievelijk: Niels Groeneweg, Nico van 

Meeteren, en Claudia Gamel 

 

 

08 Herbst 
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11-10-2011 

ALV via skype. Naast het bestuur waren er 3 leden ingelogd.  

 

18-11-2011: overleg Caroline en Mirjam met Caroline Speksnijder (programmacoördinator FW) 

Doel van dit overleg  

1) de opleidingscoördinator meer inzicht geven in de doelstelling(en) van SF  

2) FW en Scientia Fundus plannen stroomlijnen waar nodig  

3) oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen 

 

18-11-2011 en 20 april overleg SF- AVN (alumnivereniging Verplegingswetenschappen Nederland)en KGW 

Doel: kennismaking met elkaars beleid en mogelijkheden overwegen voor afstemming. 

 

14-12-2011: bezoek ALV KNGF 

Caroline en Mirjam hebben de ALV KNGF bezocht en kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter. Hierbij hebben 

zij het bestaan van SF onder zijn aandacht gebracht. 

 

29-11-2011: Cas Kruitwagen voorgedragen voor docentenprijs 

In samenwerking met de AVN is de voordracht geschreven voor Cas 

Vanuit FW hebben naast Caroline Sickler 3 studenten FW (Nick Olthof en Nick van der Horst en Marije Gerritse ) 

gewerkt aan de voordracht van Cas Kruitwagen voor de docentenprijs. Deze voordracht is helaas niet 

gehonoreerd 

 

3 februari 2012 

Nieuwjaarslunch. Deze is door zo’n 15 studenten en docenten bezocht en was zeer gezellig. Drie studenten 

hebben en cadeaubon gekregen als dank voor hun werkzaamheden rond de voordracht van Cas Kruitwagen. 

 

8 februari 2012: eerste overleg Congrescommissie  

De congrescommissie bestaat uir Manon Bloemen, Han Kingma en Mirjam van Welsem. In verband met 10 jarig 

bestaan van SF en de opleiding werd contact gezocht met de opleiding om mogelijkheden van samenwerking te 

overleggen. Vanuit de opleiding werd aangegeven dat er nu geen 10 jarig lustrum wordt georganiseerd.. De 

start van de BaMa structuur wordt gebruikt als begin van de (vernieuwde) opleiding. Twee jaar geleden is het 1e 

lustrum gevierd. 

De commissie is dit jaar niet meer bijeengekomen door uitlopende oorzaken. In augustus 2012 is na overleg met 

de nieuwe hoogleraar KGW opnieuw gekeken naar mogelijkheden om tot combinatie van activiteiten te komen. 

Gedacht wordt aan grotere opzet rond de inauguratie van prof. R. Wagenaar: reünie alumni, congres/symposium 

en gala-avond. 

 

Februari 2012: Siepke van den Burg voorgedragen voor de faculteitsraad 

Siepke van de Burg (VW) is door het bestuur voorgedragen en neemt namens SF en VW zitting in de 

faculteitsraad na het vrijkomen van deze functie door vertrek van Marloes Buining (FW) 

 

29 maart 2012: uitreiking van Talma Eijkmanprijs aan Cas Kruitwagen en Truus van der Hooft 

Voordracht van Cas en Truus door FW en VW gezamenlijk heeft geresulteerd in de uitreiking van de Talma 

Eijkman prijs aan hen beiden op 29 maart 2012 
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31 maart UU-dag: 

Vanaf november 2011 is er een programma voorbereid door Teddy Oosterhuis en Susan van der Meer 

(alumnileden) voor het middagprogramma van de UU-dag 2012.  

Uitgangsgedachte:  “Betere infrastructuur geeft toename van kennis” 

Doel: voorlichting over de verschillend vormen van onderzoek, met daarbij de bijbehorende mogelijkheden van 

financiering. Voordelen/ nadelen.  

Aantal opgaven waren onder gestelde minimum van 12 deelnemers. Hierop is besloten middag niet door te laten 

gaan. 

 
6 juli eindejaarsborrel na afloop debat M2 

Eindejaarsborrel werd goed bezocht en was gezellig. Vijf nieuwe leden hebben zich die middag aangemeld. 
 

6 juli: etentje als dank 

Aanwezig: Caroline Speksnijder, Manon Bloemen, Susan van der Meer. 

Afwezig: Niels Groeneweg, Han Kingma, Ragna van Giessen, Teddy Oosterhuis 

Als afsluiting van dit jaar hebben we gegeten met de (alumni)leden die ons dit jaar bij de verschillende 

activiteiten hebben gholpen. Tevens is het jaar geëvalueerd en hebben we gebrainstormd over komend jaar. 

 

Zoektocht naar nieuwe bestuursleden 

We zijn dit hele jaar actief bezig geweest om nieuwe bestuursleden te vinden. Volgens de statuten eindigen de 

zittingsperiode van Caroline en Mirjam in het bestuur van SF. En de vacature van voorzitter activiteitencommissie 

was nog steeds niet ingevuld. Ook moesten we vanaf mei op zoek naar een nieuwe penningmeester toen 

duidelijk werd dat Ragna haar functie zou neerleggen in verband met veranderende persoonlijke 

omstandigheden. Er zijn meerdere oproepen geplaats via de website en de mail, er zijn meerdere mensen 

persoonlijk benaderd door Caroline als voorzitter en onder de studenten is Marlous zeer actief geweest om 

mensen enthousiast te maken voor een bestuursfunctie. Uiteindelijk heeft dit in september 2012 geleid tot de 

toezegging van vier studenten om zitting te willen nemen in het bestuur. Omdat Marlous in september 

afstudeerde zal er sprake blijven van een bestuur van studenten en alumni, zoals in de statuten bepaald. 

 

Namens het bestuur: Mirjam van Welsem 
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Penningmeester  

 

Het afgelopen jaar heeft Ragna van der Giessen van september tot maart 2012 als penningmeester in het bestuur 

deelgenomen.  Het is niet gelukt om op korte termijn een nieuwe penningmeester te vinden, daarom heeft 

Marlous Buining het penningmeesterschap vanaf die tijd tijdelijk waargenomen.  

 

In het afgelopen jaar is het aantal leden met 36% toegenomen naar een totaal van 139 leden. Een getal waar wij 

als studievereniging erg trots op mogen zijn. Een deel daarvan meldde zich later in de 2e helft van het 

academisch jaar aan en doen daarom niet mee met de contributie van het afgelopen jaar. Verder is er, net als 

vorig jaar, een grote groep pre-master studenten lid geworden. Deze groep betaald het eerste jaar geen 

contributie.  

 

Ook dit jaar zijn de voorspelde baten hoger dan de lasten. Dit had te maken met het niet doorgaan van een aantal 

activiteiten, waaronder het installeren van een systeembeheerder voor de website en het niet doorgaan van het 

lustrumcongres. Daarnaast was er sprake van meer contributie en geld was nog in de kas zat. Dit jaar is er geen 

subsidie geweest vanuit de UU. 

 

Marlous Buining, penningmeester a.i. 

 

 

 

 


