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Van de voorzitter 

Door Herman de Vries 

In dit jaarverslag blikken wij terug op het verenigingsjaar 2015-2016 en evalueren wij de 

speerpunten van het beleidsplan van 5 september 2015.  

Speerpunt 1: Vernieuwen van de website 

Op maandag 27 juli 2015 werd met trots de in het verenigingsjaar 2014-2015 geïnitieerde en 

door Lidwien van der Meer ontworpen website gelanceerd. Herman de Vries was 

aanvankelijk verantwoordelijk voor het invullen van de inhoud en later het technisch 

onderhoud, waarbij Robbert Wouters sinds eind september de redactie voerde. Tussen 27 juli 

2015 en 26 augustus 2016 werd de site 3.853 (9,7 p.d.) keer bezocht en waren pieken 

zichtbaar vlak na het plaatsen van een van de 40 nieuwsberichten.  

Speerpunt 2. Optimaliseren van de online communicatie 

Hoewel de kwaliteit van de berichtgeving voorop stond, stelde het bestuur dit jaar tot doel 

het op 25-7-2015 aanwezige aantal volgers op Twitter (67) en aantal pagina-likes op 

Facebook (34) te verdubbelen. Op 26-8-2016 is dit voor Twitter nagenoeg (128, +91%) en 

voor Facebook geheel (82, +141%) gelukt. De aanvankelijk aanwezige LinkedIn groep bevatte 

86 leden, maar m.b.v. link-tracking werd duidelijk dat op de eerste 10 berichten die daar 

geplaatst werden geen enkele maal geklikt werd, waarna de groep werd opgeheven. Scientia 

Fundus heeft nu een bedrijfspagina op LinkedIn met 54 volgers waarop, net als op Facebook 

en Twitter, nieuwe website berichten automatisch worden gedeeld waardoor de vereniging 

beter zichtbaar is op de tijdlijn van haar volgers en derhalve duidelijk meer interactie plaats 

vindt. Op de 10 laatst geplaatste berichten (26-8-2016) is 182 keer geklikt. Daarnaast is FW 

Geluiden vernieuwd tot digitale nieuwsbrief waarin het belangrijkste nieuws van de website 

wordt samengevat. Dit verstevigt de centrale positie van de nieuwe website in onze 

communicatie, bespaart kosten en doet een minder groot beroep op de redactie, waardoor 

de nieuwsbrief het afgelopen jaar regelmatig (4) verstuurd kon worden. Ook e-mails naar de 

leden worden vanaf nu verstuurd m.b.v. MailChimp, waardoor een meer consequent gebruik 

van de nieuwe huisstijl leidt tot grotere herkenbaarheid. 
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Speerpunt 3. Binding met alumni versterken 

Bij aanvang van het verenigingsjaar is een alumnicommissie opgericht bestaande uit Davy 

Paap, Roel van Oorsouw, Stijn Weterings en Niek Koenders, die op zaterdag 4 juni 2016 een 

activiteit specifiek voor alumni organiseerden bestaande uit lezingen van twee hoogleraren, 

een golf clinic en nadien borrel. Vanwege een beperkt aantal (5) inschrijvingen werd deze op 

dinsdag 17 mei geannuleerd, waardoor we helaas niet anders kunnen dan te concluderen dat 

dit voor speerpunt geen succes is geboekt. Ook bij de overige activiteiten was de 

aanwezigheid van alumni laag; bij vier van de zeven activiteiten was géén alumnus aanwezig, 

bij twee activiteiten één en bij één activiteit drie. Derhalve is in juni 2016 een alumni-enquête 

afgenomen (resultaten zie verslag faciliteitencommisaris verderop). Hieruit ontstaat een 

beeld dat slechts een beperkt deel van de alumni interesse heeft aan deelname aan een 

alumnidag, waarbij o.a. de volle agenda en andere prioriteiten genoemd worden als redenen.  

Speerpunt 4. Binding met studenten versterken 

Dit verenigingsjaar zijn enkele nieuwe activiteiten geïntroduceerd zoals de PubQuiz, het 

kerstdiner en bowlen die als zeer succesvol werden ervaren. Omdat er tot op heden beperkt 

zicht was op het aantal aanwezige leden bij activiteiten en borrels werden in 2015-2016 de 

plastic ledenpasjes vervangen door een stempel. Bij aanvang van borrels werden leden 

gevraagd zich te melden bij de organisatie waarbij zij een stempel kregen t.b.v. het bestellen 

van drinken aan de bar, waardoor tevens een lijst bijgehouden werd met de (aantallen) 

aanwezige leden, zoals zal blijken uit het verslag van de activiteitencommissaris. Hoewel er 

van eerdere jaargangen geen cijfers beschikbaar zijn heeft het bestuur de indruk dat de 

laagdrempelige, informele activiteiten hebben geleid tot een verbeterde binding tussen 

Scientia Fundus en de studentleden.  

Speerpunt 5. Werven van nieuwe bestuurs- en/of commissieleden uit de 

pre-master en/of masterjaar 1 

Omdat het huidige bestuur in 2015-2016 zou afstuderen en essentieel geacht werd dat er in 

ieder geval enkele studentleden in het bestuur plaatsnemen was het werven van nieuwe 

bestuurs- en/of commissieleden uit de pre-master en masterjaar 1 een speerpunt. Actieve 

werving van bestuursleden bleek echter niet/nauwelijks nodig omdat in de loop van het 

verenigingsjaar zich 5 enthousiaste nieuwe aspirant-bestuursleden en 1 nieuw commissielid 

http://www.scientiafundus.nl/
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meldden. Op 8 april 2016 kwamen vier van deze geïnteresseerden voor het 

eerst met het huidige bestuur samen om een eventuele rol- en taakverdeling 

te verkennen, waarbij uiteindelijk goede afspraken gemaakt zijn. Op de ALV van vrijdag 16 

september 2016 worden Thierry Franke (beoogd voorzitter), Stein van den Heuvel (beoogd 

secretaris), Sven Geelen (beoogd penningmeester), Saskia Gladdines (beoogd algemeen 

bestuurslid) en Michiel vader (beoogd activiteitencommissaris) voorgedragen als opvolgers 

van het huidige bestuur, dat zal aftreden indien decharge verleend wordt tijdens de ALV. De 

taken van de activiteitencommissaris en het algemeen bestuurslid zullen worden 

ondersteund door Fedde van Hees (activiteitencommissie), Paul Emons 

(activiteitencommissie), en de congrescommissie, waarbinnen de aftredende bestuursleden 

tevens plaats zullen nemen en waarvoor de huidige alumnicommissie leden zijn uitgenodigd.  
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Van de secretaris 

Door Isolde Kuijlaars 

Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur van SF bestaat sinds 25-09-2015 uit: 

● Voorzitter: Herman de Vries 

● Vice-voorzitter: Robbert Wouters 

● Secretaris: Isolde Kuijlaars 

● Penningmeester: Suze Toonders 

● Activiteitencommissaris: Sanne Vermeulen 

Leden 

Op 31 juli 2016 hadden we 194 leden, waarvan 30 pre-master studenten, 40 master 

studenten, 116 alumni, 2 ereleden en 6 docenten. 

Raad van Advies 

Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met het bestuur en de Raad van Advies. De 

Raad van Advies bestond in het studiejaar 2015-2016 uit: 

● Dr. Marco van Brussel 

● Dr. Caroline Speksnijder  

● Drs. Marlies Welbie 

Dr. Caroline Speksnijder is per 3-6-2016 afgetreden na twee jaar lid te zijn geweest van de 

Raad van Advies. Wij danken haar voor haar enthousiaste inzet. 

Commissies 

Afgelopen bestuursjaar zijn de commissies weer actief geweest. Momenteel is er een 

alumnicommissie (Davy Paap, Roel van Oorsouw, Stijn Weterings en Niek Koenders), 

pubquiz-cie (Paul Emons), PhySTA-cie (Thijs van Bruxfoort), fotograaf bij activiteiten (Sven 

Geelen) en een kascommissie (Rosalie Denneman en Laura Dieleman).  

http://www.scientiafundus.nl/
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Vergaderingen 

Het bestuur van Scientia Fundus heeft 11 vergaderingen gehad. Zes daarvan waren per 

Skype. Op 08-04-2016 hebben we overlegd met kandidaat bestuursleden over een 

bestuursfunctie en de bijbehorende taken. Op 08-07-2016 vond de jaarlijkse heidag plaats, 

ook hier waren de kandidaat bestuursleden bij. Hieronder volgt een overzicht van de 

(bestuurs)vergaderingen gedurende het afgelopen jaar. 

● 15-07-2015: Skype 

● 27-08-2015: Skype 

● 16-09-2015: Skype 

● 25-09-2015: Algemene Leden Vergadering, De Uithof, Utrecht 

● 16-10-2015: De Uithof, Utrecht 

● 12-11-2015: Skype 

● 22-01-2016: De Uithof, Utrecht 

● 24-02-2016: Skype 

● 08-04-2016: De Uithof, Utrecht 

● 13-05-2016: De Uithof, Utrecht 

● 08-07-2016: Heidag, Utrecht/Bunnik 

● 24-08-2016: Skype 

Daarnaast hebben het bestuur en de Raad van Advies vergaderd op 16-10-2015 en 03-06-

2016 in Utrecht.  

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

Door Sanne Vermeulen 

Activiteiten 

Hieronder is een overzicht van alle georganiseerde activiteiten te vinden. Nieuw waren dit 

jaar de pubquiz, het kerstdiner en het bowlen. Deze laatste activiteit heeft dit jaar de 

kanotocht van voorgaande jaren onverwachts vervangen wegens weersomstandigheden. Het 

bijkomende voordeel van het bowlen was dat studenten meer gelegenheid hadden om in 

contact te komen met elkaar. Bij zowel het bowlen als de pubquiz zijn jaargangen zoveel 

mogelijk gemixt om ook de binding tussen de jaargroepen te bevorderen.  

De borrels zijn ons inziens goed bezocht dit jaar. Gemiddeld waren er drieëndertig studenten 

per borrel aanwezig. De totale opkomst per activiteit is hieronder weergegeven. Voor andere 

activiteiten dan de borrels is uitgegaan van het aantal aanmeldingen per mail. Annuleringen 

zijn hierin niet meegenomen. De opkomst is daarnaast ingedeeld per jaargroep om zicht te 

krijgen op de verdeling hiervan per activiteit. Wanneer dit komende jaren wordt voortgezet 

kan de opkomst per activiteit over de jaren heen gemonitord worden.  

Jaarplanning & opkomst  

Het genoemde percentage refereert naar het totaal aantal aanmeldingen ten opzichte van 

het totaal aantal leden per categorie op 31 juli 2016 (30 pre-masters, 40 masters, 116 alumni 

en 6 docenten). Het percentage voor het aantal aanmeldingen voor masterjaar 1 en 2 is 

hierbij samengenomen.  

4 september 2015:  Bowlen 

Totaal aantal aanmeldingen: 33 

- pre-master:  21  (70% van pre-master-leden) 

- masterjaar 1:  1  

- masterjaar 2:  11  

  totaal: 12  (30 % van master-leden) 

- alumni: -   (0% van alumni-leden) 

http://www.scientiafundus.nl/
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23 oktober:  Pubquiz 

Totaal aantal aanmeldingen: 40  

- pre-master: 17 (56% van pre-master-leden) 

- masterjaar 1: 12  

- masterjaar 2: 11 

   totaal: 23 (57% van master-leden) 

- alumni: 1  (1% van alumni-leden) 

18 december 2015:  Kerstdiner 

Totaal aantal aanmeldingen: 25 

- pre-master: 7   (23% van pre-master-leden) 

- masterjaar 1: 2  

- masterjaar 2: 13   

   totaal: 15 (38% van master-leden) 

- alumni: 3   (3% van alumni-leden) 

22 januari:  Borrel 

Totaal aantal aanmeldingen: 35 

- pre-master: 17  (57% van pre-master-leden) 

- masterjaar 1: 6  

- masterjaar 2: 12  

   totaal: 18 (45% van master-leden) 

- alumni: -  (0% van alumni-leden) 

1 april:  Borrel 

 Totaal aantal aanmeldingen: 31 

- pre-master:  18  (60% van pre-master-leden) 

- masterjaar 1: 5  

- masterjaar 2: 8  

   totaal: 13 (33% van master-leden) 

- alumni: -  (0% van alumni-leden) 
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27 mei 2016: Borrel 

Totaal aantal aanmeldingen: 34 

- pre-master:  15  (50% van pre-masterleden)  

- masterjaar 1: 4  

- masterjaar 2: 14   

   totaal: 18 (45% van master-leden) 

- alumni: 1   (1% van alumni-leden) 

24 juni: BBQ 

Totaal aantal aanmeldingen: 43 

- pre-master: 16  (53% van pre-master-leden) 

- masterjaar 1: 8  

- masterjaar 2: 16  

   totaal: 24 (60% van master-leden) 

- alumni: -  (0% van alumni-leden) 

- docenten: 2   (33% van docent-leden) 

- niet leden: 1  
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Van de faciliteitencommissaris 

Door Robbert Wouters 

PhySTA 

Op 25-09-2015 werd voor de tweede keer de Physiotherapy Science Thesis Award (PhySTA) 

uitgereikt. Er waren vijf aanmeldingen, allen afkomstig van destijds net afgestudeerden. De 

jury bestond uit Dr. Caroline Speksnijder en Drs. Francois Maissan. De PhySTA 2015 werd 

gewonnen door Davy Paap, voor zijn masterthesis getiteld: “Development and validation of 

the Working Alliance Inventory Dutch Version for use in rehabilitation setting.” De prijs bestond 

uit een certificaat, de plaatsing van een artikel in de Fysiopraxis, plaatsing op de wall of fame 

op www.scientiafundus.nl en begeleidingstijd van Prof. Dr. Cindy Veenhof voor het schrijven 

van een onderzoeksvoorstel. 

Online communicatie 

Website 

Zoals reeds benoemd bij de evaluatie van de speerpunten door de voorzitter, werd eind juli 

de nieuwe website gelanceerd. Herman de Vries was verantwoordelijk voor de initiële 

invulling en het technisch onderhoud van de website, sinds eind september werd de redactie 

van de website gevoerd door Robbert Wouters. Tussen 27 juli 2015 en 26 augustus 2016 

werd de site 3.853 (9,7 p.d.) keer bezocht en waren pieken zichtbaar vlak na het plaatsen van 

een van de 40 nieuwsberichten. Een nieuwe rubriek werd gelanceerd: “Gastcolumn van de 

hoogleraar”, waarin hoogleraren fysiotherapiewetenschap een podium kregen om hun visie 

op een fysiotherapie gerelateerd onderwerp te delen. Columns werden geschreven door 

achtereenvolgend Prof. Dr. Paul J.M. Helders, Prof. Dr. Nico van Meeteren, Prof. Dr. Cees P. 

van der Schans, Prof. Dr. Jaap H. van Dieën, Prof. Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en Prof. Dr. 

Raoul Engelbert.  

Nieuwsbrieven (FW Geluiden) 

FW Geluiden is in het bestuursjaar 2015-2016 in een nieuw jasje gestoken: de gedrukte versie 

is komen te vervallen en vervangen door een online nieuwsbrief. In het bestuursjaar 2015-

http://www.scientiafundus.nl/
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2016 zijn 4 edities van FW geluiden verzonden (in oktober, december, maart 

en juni). De edities van FW geluiden bestonden uit een samenvatting van het 

belangrijkste nieuws van de website. 

Social Media 

Zoals reeds benoemd in de evaluatie van de speerpunten door de voorzitter was een 

belangrijk doel voor Scientia Fundus om de online community op social media te versterken. 

Berichten die geplaatst werden op de website werden automatisch gepost op alle overige 

sociale kanalen middels twitterfeed. Het twitter-account van Scientia Fundus werd 

hoofdzakelijk door Herman de Vries beheerd, terwijl Robbert Wouters het Facebook en 

LinkedIn account beheerde. Vanaf september 2015 werden er tot 26 augustus 2016 in totaal 

71 tweets verstuurd, op Facebook werden 61 berichten, 9 fotoalbums en 14 losse foto’s 

geplaatst en 38 updates gedeeld op LinkedIn.  

Alumni enquête 

Naar aanleiding van het speerpunt “binding met alumni versterken” en de tegenvallende 

hoeveelheid aanmeldingen voor de alumniactiviteit is een enquête uitgezet. De enquête is 

door 23 alumni ingevuld. In de enquête geeft 77% van de alumni aan lid te zijn van SF omdat 

hij/zij de vereniging een warm hart toe draagt o.b.v. goede herinneringen, tevens geeft 77% 

aan lid te zijn omdat de vereniging bijdraagt aan belangenbehartiging van FW'ers. Daarnaast 

geeft 64% van de alumni aan ook lid te zijn om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld via FW Geluiden. Tegenover deze hoge percentages staat dat slechts 32% van 

de respondenten in de enquête aangeeft lid te zijn om deel te nemen aan activiteiten. In de 

enquête geeft 41% van de respondenten aan dat de kans gemiddeld is dat hij/zij aanwezig is 

bij een volgende alumniactiviteit, 23% schat de kans redelijk groot, en 18% schat de kans 

redelijk klein. In de enquête geven alumni aan dat beperkte tijd de voornaamste reden is om 

niet te komen bij een mogelijk nieuwe alumniactiviteit en blijkt dit in combinatie met overige 

prioriteiten een belangrijke reden om al dan niet aanwezig te zijn op een eventuele volgende 

alumnidag. De volledige resultaten van de enquête zijn terug te vinden via deze link 

  

http://www.scientiafundus.nl/
http://www.scientiafundus.nl/
https://drive.google.com/open?id=0B3dAWWboxSkoSkwwdEFfSk5icDg


 

Scientia Fundus - Jaarverslag 2015-2016 - www.scientiafundus.nl - Pagina 13/13 

 

Van de penningmeester 

Door Suze Toonders 

De balans en het jaarverslag 2015 -1016 zijn te vinden in bijgevoegde PDF bestanden. 

Kort gezegd is het verschil met de uitgaven en de begroting dit jaar 1080 euro. Het verschil 

met de uitgaven en de begroting komt doordat de FW dag en de alumnidag niet zijn 

doorgegaan en daarvoor was voor beide activiteiten 500 euro begroot. 

Dit verschil is ook terug te vinden in de balans.  

We verwachten nog 500 euro van het universiteitsfonds. Helaas is het niet gelukt om dit 

boekjaar deze kosten nog te ontvangen dus deze kosten zullen volgend jaar worden 

bijgeschreven.  
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