
Notulen Algemene Leden 

Vergadering 
Datum: 25-09-2015 

Voorzitter: Davy Paap, Herman de Vries 

Notulist: Roel van Oorsouw, Isolde Kuijlaars 

Aanwezig: Sigrid Wimmers, Rosalie Denneman, Paul Emons, Caspar Mijlius, Renske 

Schapendonk, Martijn Pisters, Ruud Leijendekkers, Davy Paap, Roel van Oorsouw, Belinda 

van Alphen, Hedwig van de Meer, Herman de Vries, Suze Toonders, Sanne Vermeulen, 

Robbert Wouters, Isolde Kuijlaars 

Afwezig bij kennisgeving: Janjaap van der Net, José van Esch-Smeenge, Yara van Kooij 

1. Opening door de voorzitter 

Davy Paap opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Dit is de 12e ALV. 

 

2. Mededelingen 

Roel van Oorsouw heeft de communicator award gewonnen. Davy Paap heeft de PhySTA 

gewonnen. 

 

3. Vaststellen agenda 

Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht. 

 

4. Notulen vorige ALV 12-12-2014 

Notulen wordt goedgekeurd zonder verdere aanpassingen. 

 

5. Jaarverslag Scientia Fundus 

Davy Paap ligt het jaarverslag toe aan de hand van de speerpunten. De volgende belangrijke 

punten worden besproken: 

- Werven van bestuurs- en commissieleden: het werven van commissieleden is lastig,  

de huidige bestuursleden zijn blij met nieuwe bestuur. 



- Raad van Advies: er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Advies, 

bestaande uit Marco van Brussel, Caroline Speksnijder, Marlies Welbie. 

- Er is een alumnicomissie opgericht bestaande uit Roel van Oorsouw, Davy Paap, Niek 

Koenders en Stein Weterings. 

- Daarbij is een wetenschapscommissie ook opgestart om binding van 

fysiowetenschappers te versterken. 

Belinda van Alphen ligt vervolgens de activiteiten en vergaderingen van 2014-2015 toe. Het 

valt op dat de huidige eerstejaars masters weinig bij de activiteiten aanwezig zijn. De reden 

hiervoor is niet duidelijk. Mogelijk is de roostering een factor die meespeelt.  

6. Financieel Jaarverslag + Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe 

Kascommissie 

Belinda geeft toelichting op het financieel jaarverslag. Er is wederom minder uitgegeven dan 

gepland: er is dus winst gemaakt.  

 

De kascommissie keurt de begroting goed en complimenteert de penningmeester. Rosalie 

Denneman en Stijn Weterings worden bedankt voor hun inzet in de kascommissie. Laura 

Dieleman en Rosalie Denneman vormen kascommissie voor volgend jaar. 

 

Martijn Pisters geeft aan dat het bestuur wel kan aansluiten bij de stand van opleiding op het 

KNGF-congres indien zij hier gebruik van willen maken voor bekendheid te geven aan de 

vereniging. 

 

7. Wijziging huishoudelijk reglement 

Er is een voorstel gedaan voor een wijziging van het huishoudelijk reglement. Dit wordt niet 

aangenomen. 

Er is door de aanwezige leden gestemd om onderstaande artikelen te verwijderen uit het 

reglement waarbij in de visie van de vereniging wel aandacht moet blijven voor deze punten. 

Huishoudelijk reglement punt 5.3 en 6.3 worden na stemming verwijderd. 

Artikel 5, punt 3  

In het bestuur nemen tenminste 1 studentlid en 1 alumnilid zitting. 

 

Artikel 6, punt 3  

Ieder kandidaat-bestuur dient minimaal één kandidaat-bestuurslid op te nemen met 

minimaal één volledig bestuursjaar ervaring als bestuurder binnen Scientia Fundus. 



 

8. Dechargering bestuur 2014-2015 

Er wordt decharge verleend aan het oude bestuur. 

9. Wisseling bestuur 

Er wordt een nieuw bestuur aangenomen bestaande uit: 

- Voorzitter: Herman de Vries 

- Vice-voorzitter: Robbert Wouters 

- Secretaris: Isolde Kuijlaars 

- Penningmeester: Suze Toonders 

- Activiteitencommissaris: Sanne Vermeulen 

Taken die nu onder de functie van Hedwig van de Meer (faciliteitencommissaris) vielen, zijn 

nu verdeeld onder de bestuursleden. 

10. Beleidsplan 

Herman ligt het beleidsplan toe.  

  

1. Vernieuwen van de website 

 

- Martijn Pisters: telefonisch interview voor de website in laagdrempelig. 

- Herman de Vries geeft aan dat streven is om 1x per maand een nieuwsbrief met 

link naar items voor de website te sturen 

 

2. Optimaliseren van de online communicatie 

 

- Davy Paap geeft tip om gebruik te maken van bekende data over het website 

gebruik. 

 

3. Binding met alumni versterken  

 

- Roel van Oorsouw geeft aan voor de organisatie van de alumniactiviteit graag een 

bedrag begroot te hebben. 

 

4. Binding met studenten versterken 



 

- Het bestuur ziet het als een uitdaging dat pre-masters vaak eerder dan 17.00 

klaar zijn met onderwijs. Pre-masterstudenten en Martijn Pisters geven aan dat 

dat dit jaar minder speelt. 

 

5. Werven van nieuwe bestuurs- en/of commissieleden 

 

11. Begroting 

Suze Toonders ligt de begroting toe. De paaslunch wordt niet meer georganiseerd. Er is 500 

euro begroot voor de alumni activiteit.  

Hedwig van de Meer en Belinda van Alphen geven aan dat er eventueel een reserve is zodat 

dit jaar bij activiteiten meer geld uitgegeven kan worden, wat ten goede kan komen van de 

ledenbinding. 

 

12. Rondvraag 

Sanne Vermeulen en Suze Toonders worden bedankt voor hun inzet als commissielid. 

Er wordt aangegeven dat de opkomst tijdens de ALV teleurstellend is. 

 

13. Sluiting 

Herman de Vries bedankt de aanwezige leden. 

 


