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Van de voorzitter      Door Marlous Buining 

De vereniging bruist 
 

Wat was het een bijzonder jaar. Scientia Fundus bestond in 2013 10 jaar en dat werd het 

hele jaar gevierd! Vol enthousiasme was het bestuur in oktober gestart met de brainstorm. 

Grof opgesomd werden er toen de volgende doelstellingen opgesteld voor 2012-2013: 

1. Het bevorderen van de continuïteit van het bestuur 

2. Het vergroten van de betrokkenheid van leden, 

3. Het verbeteren van het SF imago, 

4. Het verbeteren van de interne en externe communicatie en samenwerking en, 

5. Het verbeteren van de positie binnen het UMC. 

 

Met vier nieuwe bestuursleden was het probleem rond het voortbestaan van de vereniging 

voor de korte termijn opgelost. Echter, het blijkt een terug kerend probleem. Dus hoe 

garanderen we continuïteit van de vereniging op de langere termijn? Onze conclusie was dat 

leden veel meer betrokken moesten worden bij het uitvoeren van activiteiten - Er is meer 

empowerment nodig. In het eerste en tweede kwartaal is intensief geworven onder zowel 

studenten als alumni en inmiddels zijn wij twee grote commissies rijker: de slimmer-cie en 

de gezelliger-cie. Zij hebben ons geholpen bij het organiseren van activiteiten als het 

symposium, diner, feest en de kano intro tocht. Graag wil ik hen namens het bestuur 

nogmaals bedanken voor alle steun het afgelopen jaar!   

 

Een andere manier om de betrokkenheid onder alumni te vergroten was door activiteiten 

samen met andere partijen te organiseren. In samenwerking met KGW en het KNGF hebben 

wij een goedbezochte borrel gehad in Maastricht na afloop van het KNGF congres. Daarnaast 

hebben we samen met KGW, Alumnivereniging verplegingswetenschappen Nederland, Chi-

Rho, de Johanna Diepeveen stichting en de Mebius Kramer lezing een wetenschapscarrousel 

opgezet. 

 

Het derde doel was ons Imago. Speerpunt was het vergroten van de herkenbaarheid zowel 

in als extern. Besloten is om als bestuur shirts te dragen tijdens belangrijke grote activiteiten 

en PR momenten en ons nog meer proactief op te stellen richting leden. Daarnaast is er 

meer promotie materiaal gekomen: een folder, USB sticks en nieuwe posters. Ook onze 

huisstijl werd verfrist. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in de vier edities van FW Geluiden van 

het afgelopen jaar en op de nieuwe website die sinds september online is. De website is nu 

zowel voorzien van een nieuw huisstijl als van een geüpdatet systeem met meer functionele 

mogelijkheden. Om SF meer zichtbaar te maken en professioneler over te laten komen er 

zeer binnenkort echte ledenpasjes! 
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Het vierde doel was  het verbeteren van de interne en externe communicatie en 

samenwerking. Het besturen van SF gaat vaak over afstand in kilometers. Wij vroegen ons af 

hoe wij, ondanks dit gegeven, een vorm van nabijheid kunnen creëren. Hoe houden we 

feeling met de achterban en met elkaar als (nieuw) bestuur? We hebben ons gefocust op 

onze samenwerking. Zo hebben wij onze vergaderingen zo veel mogelijk in Utrecht. Van de 

16 vergaderingen, waren er uiteindelijk 7 in Utrecht.  Daarnaast probeerden wij regelmatig 

contact met elkaar te onderhouden - in ieder geval maandelijks. Ons archief en interne 

systeem, waaronder bijvoorbeeld de ledenlijst, is daarnaast voor elk bestuurslid toegankelijk 

door meer uniform samen te werken in Dropbox. Door Dropbox is ons archief inmiddels ook 

grotendeels online wat de continuïteit van informatiestromen bevorderd.  

 

Als laatste hadden wij als doelstelling de positie van SF binnen het UMC te verbeteren. Dit 

heeft tot een aantal mooie resultaten geleidt. Ten eerste is de band met alumnivereniging 

verplegingswetenschap versterkt. We hebben dit jaar verschillende gesprekken gehad 

samen met KGW en afspraken gemaakt voor het aankomende jaar. Hieruit zijn twee 

samenwerkingen uit ontstaan. Er is afgesproken jaarlijks op de eerste vrijdag in september 

de ‘Alumni Launch’ samen met AVN te organiseren. Deze activiteit bied podium voor pas 

afgestudeerde alumni om hun afstuderen te presenteren. Om verse alumni te stimuleren 

creatieve manieren te zoeken om het publiek te inspireren stelden SF en AVN daarnaast een  

prijs op ‘De Communicator’. Wij zijn erg trots dat een van onze bestuursleden, Hedwig van 

der Meer, deze prijs uiteindelijk in de wacht heeft gesleept! De tweede nieuwe 

samenwerking is dat de ‘Alumni Launch’ een verplicht onderdeel is van het master onderwijs 

van KGW. Samen met een aantal andere onderdelen, waaronder de Mebius Kramer Lezing, 

is er uiteindelijk een heel middag opgesteld die ten name gaat als ‘de 

Wetenschapscarrousel’.  

 

Ook met het KNGF is er gekeken naar verdere mogelijkheden voor samenwerking. Dit proces 

is nog volop in ontwikkeling. Ten derde is er een samenwerking ontstaan tussen SF en 

Studystore. Hierdoor kunnen wij onze leden nu een extra dienst bieden, korting op zowel 

online als offline studieboeken. Bovendien is er op basis van de input een speciale 

alumniboekenlijst op gesteld. Deze hopen we de lijst de aankomende jaren verder uit te 

gaan breiden.  

 

Er waren dit jaar ook wat andere ontwikkelingen. Zo nam bestuurslid Corine Knust-Verlaan 

in april afscheid en kwam Davy Paap ons vanaf september 2013 versterken.  Naast het 

prettige contact met Manon Kluijtmans ontstond er halverwege vorig jaar een goede band 

met de nieuwe professor van KGW, Robert Wagenaar.  Hij heeft ons geïnspireerd en gaf ons 

veel erkenning en nieuwe mogelijkheden. Zo ontstond tijdens een van de gesprekken het 

idee voor een reünie en voor het gezamenlijk vieren van ons jubileum met zijn inauguratie. 

Bovendien gaf hij ons toestemming om te vergaderen in het W-gebouw en een eigen plank  



Scientia Fundus; Studie- en alumnivereniging Fysiotherapiewetenschap 

Scientia Fundus | www.scientiafundus.nl 5 

 

voor het opbergen van onze spullen. Deze plek is voor ons een belangrijk symbool: een eigen 

plek binnen het UU/UMC systeem. Tot ons verdriet is professor Wagenaar begin dit jaar 

plotseling overleden. Hij zal worden gemist.   

 

Het was al met al een jaar van verandering.   

 

Het aankomende jaar zal de volgende stap worden gezet in de ingeslagen richting. In 

september heeft het bestuur gebrainstormd over de periode 2013-2014 en zijn er de 

volgende doelstellingen opgesteld: 

- Vergroten betrokkenheid alumni, 

- Verbeteren van communicatie naar en tussen de verschillende commissies,  

- Vergroten zichtbaarheid bestuur en commissies, 

- Verbeteren van de positie bij KGW en, 

- Verbeteren van organisatiestructuur van SF als vereniging. 

 

Door de commissies is de continuïteit van actieve leden meer gewaarborgd, maar deze cies 

moeten onderling ook goed kunnen samenwerking. Ook moeten deze cies nieuwe cie-leden 

aantrekken. Dit kan door zichtbaar te worden. Een punt van aandacht blijven de alumni 

leden. Onze commissies bestaan veelal uit studenten. Alumni reageren op FW Geluiden, 

maar actief zelf alumni activiteiten organiseren is minder vanzelfsprekend.  

 

Sinds vorig jaar wordt er voorafgaand op het bestuursjaar gebrainstormd over de doelen van 

het jaar. We hebben gezien dat dit ons focust, maar we merken ook een beperking doordat 

het gaat om korte termijn doelen. Er zijn langere termijn doelstellingen nodig om efficiënter 

te kunnen werken als vereniging. Ook blijft er hierdoor een beter lijn van besturen over de 

jaren heen mocht het een keer voorkomen dat het gehele bestuur gewisseld wordt.  Het 

bestuur denkt dit te kunnen oplossen door het herstructureren van de vereniging.  Het 

aankomende jaar worden de ideeën hierover verder uitgewerkt en voorgesteld aan de 

leden. 

  

Ze zeggen wel eens ‘Een pad ontstaat door de lopen’. Dat pad heeft zich voor mij de 

afgelopen jaren zeker doen ontstaan bij SF. Vanuit mijn perspectief, als oud bestuurslid, zijn 

we nu voorbij het kruispunt en staan we aan het begin van een nieuwe periode: De 

vereniging bruist!! 

Na iets meer dan vier jaar lijkt mij dit dan ook het goede moment om het stokje door te 

geven aan een nieuwe enthousiaste groep bestuursleden. Ik heb met veel plezier 

deelgenomen aan het bestuur, en heb het volste vertrouwen in het team en de nieuwe 

koers. Maar, als je zo lang het pad met SF hebt bewandeld, is dat ook wel even slikken.  

Echter, een pad ontstaat door te lopen en  dat ga ik na de ALV dus ook maar gewoon weer 

doen! 

Ik wens het nieuwe bestuur veel plezier en weer een heel actief succesvol jaar! 
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Van de secretaris      Door Yara van Kooij 
 

Het algemeen bestuur van SF bestaat sinds 09-11-2012 uit: 

 Marlous Buining   (voorzitter)  

 Yara van Kooij   (secretaris)  

 Belinda van Alphen   (penningmeester) 

 Hedwig van der Meer  (voorzitter faciliteitencommissie)  

 Vacature    (activiteitencommissie).  

Tot April 2012 uitgevoerd door Corine Knulst-Verlaan. 

Leden  
We zijn in september 2012 gestart met 132 leden. Op dit moment (december 2013) zijn er 

151 leden.  

Commissies 
Afgelopen bestuursjaar zijn er verschillende commissies gevormd door enthousiaste en 

actieve leden. Momenteel is er een slimmer-cie, gezelliger- cie, journalisten-cie (FW- 

geluiden) en een kascommissie. 

Vergaderingen  
Het bestuur van Scientia Fundus heeft 16 vergaderingen gehad via Skype of op de 

Universiteit van Utrecht (UU). Hieronder volgt een overzicht van de bestuursvergaderingen 

gedurende afgelopen jaar. De ALV was op 09-11-2012. 

 

01-10-2012  Vergadering oud en nieuw bestuur (Skype) 

12-10-2012  Bestuursvergadering (UU) 

25-10-2012  Bestuursvergadering (Skype) 

16-11-2012  Bestuursvergadering (UU) 

07-12-2012  Bestuursvergadering (UU) 

25-01-2013  Bestuursvergadering (UU) 

13-02-2013  (Ingelaste) bestuursvergadering i.v.m. overlijden Prof. Wagenaar (Skype) 

01-03-2013  Bestuursvergadering (UU)  

27-03-2013  Bestuursvergadering (Skype) 

12-04-2013  Bestuursvergadering (UU) 

15-05-2013  Bestuursvergadering (Skype) 

24-06-2013  Bestuursvergadering (Skype) 

20-09-2013  Bestuursvergadering (UU) 

14-10-2013  Bestuursvergadering (Skype) 

04-11-2013 Bestuursvergadering (Skype) 

04-12-2013 Bestuursvergadering (Skype) 

 

Notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris. 
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Van de activiteitencommissaris 
 

Activiteiten  
Er zijn dit bestuursjaar verschillende activiteiten geweest die door Scientia Fundus 

georganiseerd zijn. 

 

28-09-2012  Borrel na HST 

 

07-09-2012  Introductiepraatje pre-master studenten en kanotocht 

  Kanotocht door grachten Utrecht gevolgd door diner 

 

02-11-2012  Borrel op KNGF Congres te Maastricht  

  In samenwerking met KGW borrel bij hun stand 

  

06-11-2012  Buluitreiking masterjaar 2011-2012    

  Speech, promo en bloemen  

 

09-11-2012  Borrel na HST 

      

18-01-2013  Nieuwjaarslunch      

 

06-06-2013  Symposium en feestavond 10-jarig jubileum 

 

06-09-2013  Introductie pre-master studenten, kanotocht en diner   

          

27-09-2013  Alumni Launch,  workshop Netwerken en prijs de Communicator   

Onderdeel van de Wetensschapscarrousel  

 

26-09-2013  Vernieuwde website in de lucht 

 

9-10-2013  Buluitreiking masterjaar 2012-2013 

  Speech, promo en bloemen  

Presentaties aan externen 
 

21-4-2013  Presentatie Functiebeschrijving opstellen  

  op verzoek van Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland 
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Van de faciliteitencommissaris    Door Hedwig van der Meer 

Website 
De website werd als verwarrend ervaren en weinig gebruikt. Hierdoor is het idee gekomen 

om een nieuwe website te laten bouwen, op 27-09-2013 is deze gelanceerd met veel 

complimenten. Uitvoering is gedaan door Lidwien v/d Meer en Jurn Pacque.  De opbouw van 

de  website heeft van begin 2013 tot september 2013 gelopen. Management van de website 

is afgelopen jaar door faciliteiten-commissaris gedaan, vanaf nu wordt de nieuwe website dit 

extern geregeld door Jurn Pacque.  

FW Geluiden 
Iedere drie maanden is het gelukt om een FW-geluiden uit te brengen! Veel complimenten 

van leden gekregen. In september 2013 is hard copy versie uitgedeeld, ook aan niet leden 

om meer bekendheid te geven aan SF en FW-geluiden. Dit was ook de eerst editie in nieuwe 

huisstijl.  

Huisstijl 
Stijl Scientia Fundus is iets verandert, dit is doorgevoerd bij de website en FW-geluiden. 

Kleuren blijven oranje en blauw, meer nadruk op oranje. Andere kleuren zijn weg.  

Promotiemateriaal 
Pennen waren nog steeds beschikbaar.  Voor het eerst met USB bedrijf  flashbay 

samengewerkt voor symposium USB, dit is goed bevallen. 

Drukker gevonden voor programmaboekjes, FW-geluiden en smoelenboek, deze werkt snel 

en levert goede kwaliteit producten af. Nieuwe posters gemaakt in nieuwe huisstijl en deze 

laten drukken, deze kunnen opnieuw gebruikt worden.  

Smoelenboek 
Weer opnieuw geïntroduceerd dit jaar: het smoelenboek. Duurde erg lang om alle 

informatie te verzamelen (ca. 7 maanden). De smoelenboeken zijn gedrukt en uitgedeeld 

aan leden die aanwezig waren bij de Wetenschapscaroussel 27-09-2013. Hopelijk door het 

zien van het smoelenboek worden andere leden (of niet-leden) aangespoord om volgende 

keer ook informatie te sturen. Smoelenboek komt digitaal op een beschermde pagina te 

staan.    
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Van de penningmeester     Door Belinda van Alphen 

Jaarrekening 
Zie PDF bestand. 

 

Verklaring kascommissie 
Zie PDF bestand. 

 

 


