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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Scientia Fundus voor het verenigingsjaar 2016-2017.  

Het jaarverslag vermeldt allereerst  de missie van Scientia Fundus, zoals vastgelegd in de statuten, 

gevolgd door de visie van het bestuur. Deze visie vormde de basis voor de zes speerpunten die samen 

richting gaven aan het beleid van de vereniging in het komende verenigingsjaar. Nu het eind van het 

verenigingsjaar in zicht is zullen de visie en de speerpunten in dit jaarverslag geëvalueerd worden.  

Het jaarverslag komt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

die gepland staat op vrijdag 15 september 2017 beschikbaar op het ledenportaal van de website. Leden 

van Scientia Fundus hebben tijdens de ALV stemrecht waarmee zij goedkeuring kunnen geven aan dit 

jaarverslag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het SF bestuur 2016-2017 
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Missie en visie 

Missie 

De missie van Scientia Fundus staat verankerd in haar statuten, en luidt als volgt.  

De vereniging heeft in het algemeen ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, en beoogt 

meer in het bijzonder: 

a. de band tussen haar leden te verstevigen door haar leden te betrekken en te ondersteunen bij 

wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de fysiotherapie. Door het combineren 

van inspanning en ontspanning draagt zij bij aan het vormen van een netwerk waarbinnen 

collega’s op het terrein van de wetenschap binnen de fysiotherapie kennis uitwisselen en 

vermeerderen; 

b. vanuit de vereniging een maatschappelijke en wetenschappelijke relevante (top)positie in te 

nemen door bekendheid te geven aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het 

fysiotherapeutisch handelen; 

c. een verbinding tot stand brengen tussen studenten, alumni leden en soortgelijk 

wetenschappelijk afgestudeerde fysiotherapeuten in binnen- en buitenland. 

Visie 

Scientia Fundus zal in het verenigingsjaar 2016-2017 haar veertiende jaargang kennen. De voorgaande 

jaren is de vereniging veel in beweging geweest. Zo was er zowel in het afgelopen verenigingsjaar als 

in het huidige verenigingsjaar een geheel nieuw bestuur.  

Ook is in het afgelopen jaar de online communicatie verbeterd met behulp van een vernieuwde website, 

was er de eerste Scientia Fundus Pubquiz, en is de Physiotherapie Science Thesis Award (PhySTA) 

voor de tweede maal uitgereikt.  

 

Om komend jaar de online communicatie nog verder te verbeteren zal er nieuwe content gecreëerd 

worden, voor zowel de Scientia Fundus website als social media.  

Naar aanleiding van het overleg met de Raad van Advies in Mei 2016, is er middels een enquete en 

informele gesprekken geïnventariseerd of er onder de alumni behoefte is aan een specifieke activiteit in 

het komende verenigingsjaar. Uit deze enquête (resultaten enquête zie jaarverslag 2015-2016) blijkt dat 

slechts een beperkt deel van de alumni lid is om deel te nemen aan de activiteiten. De belangrijkste 
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redenen voor een beperkte deelname blijken andere prioriteiten en tijdgebrek. De alumni blijken dan 

ook met name belangenbehartiging en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen belangrijk 

te vinden. Op basis van de uitslag van de enquête zal er geen specifieke alumni activiteit georganiseerd 

worden in het jaar 2016-2017. In 2017-2018 zal het lustrumcongres plaats vinden het bestuur hoopt hier 

op een grote opkomst van de alumni. Echter, voor de activiteiten van Scientia Fundus in 2016-2017 

zullen de alumni specifiek uitgenodigd worden, zoals onder andere het kerstdiner en de pubquiz. Het 

bestuur hoopt dat door deze activiteiten specifieker onder de aandacht te brengen de aanwezigheid van 

de alumni op de activiteiten zal toenemen.   

 

Om de onderlinge binding van haar leden, waaronder zowel studenten als alumni, te versterken zal er 

komend verenigingsjaar voor het eerst een wintersport georganiseerd worden in samenwerking met de 

activiteitencommissie. De wintersport wordt georganiseerd onder de voorwaarde dat er voldoende 

aanmeldingen zijn. De activiteiten op de vrijdagen, aansluitend aan de lessen, zullen gecontinueerd 

worden om de onderlinge binding van student leden, en binding met Scientia Fundus te faciliteren. De 

pubquiz, welke afgelopen jaar een succes was, zal ook komend jaar weer georganiseerd worden. 

 

Vooruitkijkend naar het verenigingsjaar 2017-2018, welke een lustrumjaar (15 jarig lustrum) zal zijn, 

zal er dit verenigingsjaar (2016-2017) een lustrumcommissie geformeerd worden, zodat de 

lustrumcommissie in het verenigingsjaar 2016-2017 kan starten met de organisatie van het lustrum. De 

intentie is er om een congres te organiseren in het tweede semester van het verenigingsjaar 2017-2018. 

Gelijk aan voorgaande jaren is de roulatie binnen het bestuur van Scientia Fundus ook dit jaar van 

belang. Er zal gezocht worden naar nieuwe bestuursleden voor het volgende verenigingsjaar, waarbij 

het de voorkeur heeft om van elke jaargang een bestuurslid te vinden. Maar ook vernieuwing in alle 

commissies is welkom, om eenieder die Scientia Fundus een warm hart toedraagt, de kans te geven te 

participeren. 
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Speerpunten 

De zes speerpunten om deze visie te realiseren zijn als volgt:  

1. Continueren activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar 
 
2. Organisatie van een wintersport  

 
3. Oprichten van een congrescommissie  
 
4. Uitbreiden van content voor website en social media  
 
5. Werven van nieuwe bestuurs- en/of commissieleden 
 
6. Het vinden van een nieuw derde lid voor de Raad van Advies 
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Van de voorzitter: 

Door Thierry Franke  

1. Continueren activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar 

Doel 

In 2015-2016 heeft het bestuur een goede jaarplanning, leuke activiteiten, en duidelijke draaiboeken 

gemaakt. In dit jaar was er een goede opkomst bij de vrijdag activiteiten van alle jaargangen van de 

opleiding. Een versterking van de onderlinge band van de studenten was zichtbaar. Het doel voor  2016-

2017 betreft  het continueren van deze activiteiten om zodoende  de onderlinge band van de studenten, 

van alle jaargangen, verder te versterken. Het concrete doel hierbij is om dezelfde presentie te behalen 

bij de activiteiten als gedurende het jaar 2015-2016 (in totaal aantal aanmeldingen; bowlen 33, pubquiz 

30; kerstdiner 25; borrel [22-01-2016] 35; borrel [01-04-2016] 34; BBQ 43) 

Evaluatie 

Alle activiteiten uit de jaarplanning die zijn overgenomen uit het vorige verenigingsjaar hebben 

doorgang kunnen vinden. De aanwezigheid op de activiteiten was vergelijkbaar ten opzichte van het 

bestuursjaar 2015-2016. De pubquiz is wat minder bezocht (28 tegenover 30) maar het kerstdiner was 

beduidend beter bezocht (35 om 25). Opvallend is dat de activiteiten het meest bezocht worden door 

masterjaar 1. In het bestuursjaar 2015-2016 zijn de activiteiten het best bezocht door de premaster 

studenten, grotendeels de huidige master jaar 1 studenten. Wegens groot enthousiasme voor het 

kerstdiner, was er niet voldoende plaats om alle potentiële aanmelders mee te laten eten. Derhalve is 

het belangrijk om voor volgend jaar een restaurant te benaderen met een grotere capaciteit. 
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2. Organisatie van een wintersport 

Doel 

Aan het einde van het verenigingsjaar 2015-2016 is het idee ontstaan om een wintersport voor de leden 

van Scientia Fundus te organiseren. Deze zal plaatsvinden aan het eind van het eerste semester direct 

na de tentamens. Het bestuur hoopt hiermee de onderlinge binding van haar leden te versterken. De 

wintersport zal toegankelijk zijn voor alle leden van Scientia Fundus, zowel studenten als alumni. Het 

doel zal zijn om het minimum vereiste aantal inschrijvingen te halen (minimum aantal=20), voor eind 

oktober zodat de wintersport daadwerkelijk plaats kan vinden. De inschrijving zal openen bij de eerste 

lesdag van 2016-2017. 

Evaluatie 

De wintersport heeft geen doorgang kunnen vinden, vanwege onvoldoende aanmeldingen.  

Om een groepsreis te kunnen organiseren met een opstaplocatie bij de universiteit was het van belang 

minimaal 20 deelnemers te hebben. Na overleg met de organisatie was 15 deelnemers ook mogelijk 

echter bleef scientia fundus dan financieel verantwoordelijk voor te weinig aanmeldingen. In de aanloop 

en voorbereiding hebben we rekening gehouden met volledige aansprakelijkheid van de deelnemers. 

Documenten ten aanzien hiervan zijn terug te vinden voor bestuursleden. Mogelijk was een meerdaagse 

activiteit (ten dele buiten het weekend), waarvoor er in september al ingeschreven en aanbetaald moet 

worden ambitieus. Daarnaast waren er de gekozen periode direct na de tentamens slechts relatief  dure 

opties beschikbaar. Gedurende een ander weekend op wintersport gaan zal mogelijk voordeliger zijn. 

Eventuele verbeterpunten voor het in de toekomst organiseren van een dergelijke activiteit en de kans 

op het doorgaan zo groot mogelijk te maken zou zijn een helderdere uitgewerkte marketingstrategie. 

Ondanks berichten op social media en informatie per mail bleek Na het sluiten van de inschrijving 

tijdens informele gesprekken dat een aantal FW studenten uit verschillende jaargangen niet op de hoogte 

waren van dat er een wintersport werd georganiseerd. Daarnaast was niet iedereen op de hoogte van de 

sluitingsdatum.  
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3. Oprichten van een congrescommissie 

Doel 

De oprichting van een congrescommissie, die in het verenigingsjaar 2016-2017 zich bezig zal houden 

met het vormen van een (voorlopig) programma voor het lustrumcongres, en het bepalen van de datum 

(in ieder geval in het eerste semester van kalenderjaar 2018) en locatie van dit congres.  

Evaluatie 

Er is in september 2016 een congrescommissie gevormd. Hier in hebben plaats genomen de leden van 

de alumnicommissie, en het oud bestuur van Scientia Fundus van het verenigingsjaar 2016-2017. 

Daarnaast heeft Danielle Conijn (pre-master student in verenigingsjaar 2016-2017)  aangegeven 

geïnteresseerd te zijn in deelname in de congrescommissie. Het bestuur heeft hier met alle plezier 

medewerking aan verleend. Naar aanleiding van overleg overleg tussen de prof.dr. Cindy Veenhof 

namens de opleiding Fysiotherapiewetenschap en voorzitter van Scientia Fundus (Thierry Franke) is de 

intentie uitgesproken om tezamen een congres te organiseren in het eerste kwartaal van het kalenderjaar 

2018. De congrescommissie is hiervoor in overleg met de organisatie vanuit de opleiding, het voortouw 

hierin wordt genomen door Michiel Vader. 

4. Uitbreiden van content voor website en social media 

Doel 

In 2015-2016 is de website van Scientia Fundus sterk vernieuwd, de online content uitgebreid, en het 

aantal volgers op Twitter, Facebook, en LinkedIn verbeterd. In 2016-2017 wil het bestuur de online 

content verder uitbreiden om haar online communicatie te verbreden. Het doel is zodoende om 50 

nieuwe volgers op zowel Twitter, Facebook, als LinkedIn te verkrijgen. Ten tijde van het schrijven van 

dit beleidsplan (26-08-2016) heeft Scientia Fundus 81 Facebook, 128 Twitter, en 54 LinkedIn volgers. 

Evaluatie 

In het jaar 2016-2017 is de reguliere content van de website van Scientia Fundus  uitgebreid met “de 

column van de FW’er”. Hierbij schrijft een gepromoveerd FW’er over zijn of haar promotietraject en 

proefschrift. Dit jaar zijn er drie columns van de FW’er geplaatst op de site van Scientia Fundus, deze 

zijn 106, 96, en 86 keer bekeken op de website. Hieruit leidt het bestuur af dat deze column’s van de 

FW’er goed ontvangen zijn.  
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Het aantal volgers van de Facebook, Twitter, en LinkedIn accounts van Scientia Fundus is dit jaar 

toegenomen tot 113, 163,  en 66 volgers respectievelijk. Alle social media hebben meer volgers dan aan 

de start van het verenigingsjaar. Maar het doel van een toename van 50 volgers voor elk kanaal is niet 

behaald.  

5. Werven van nieuwe bestuurs- en/of commissieleden 

Doel 

Naar verwachting zal het nu aantredende bestuur aan het eind van dit verenigingsjaar voor een groot 

deel afstuderen. Alleen Stein van den Heuvel zal aan blijven in het bestuur om voor continuïteit te 

zorgen. Omdat de aanwezigheid van bestuursleden op de lesdag door het bestuur als essentieel wordt 

ervaren is het belangrijk dat er nieuwe bestuurs- en/of commissieleden uit het cohort studenten in de 

pre-master en/of masterjaar 1 te werven. Het bestuur hoopt ten minste twee nieuwe bestuursleden uit 

eerder genoemde jaargangen te kunnen werven voor het eind van het verenigingsjaar.  

Evaluatie 

Voor het jaar 2017-2018 zijn drie nieuwe bestuursleden geworven namelijk, Sam Beenhakker, Joris van 

der Steen en Marcel Hendriks uit masterjaar 1. In januari is er gestart met de werving van nieuwe leden. 

Het eerste nieuwe bestuurslid heeft zich in maart kandidaat gesteld. Vervolgens zijn er 2 leden 

aangesloten in de maand juni. Stein van den Heuvel blijft nog een jaar aan, Marcel en Joris zijn beide 

premaster studenten en kunnen gedurende meerdere jaren uitmaken van het bestuur.  

6. Het vinden van een nieuw derde lid voor de Raad van Advies 

Doel 

Aan het eind van het verenigingsjaar 2015-2016 heeft Caroline Specksnijder PhD aangegeven haar 

taken in de Raad van Advies neer te leggen. Het doel is om een nieuw lid voor de Raad van Advies van 

Scientia Fundus te vinden. 

Evaluatie 

Op suggestie van dr. Marco van Brussel zijn de oud bestuursleden (verenigingsjaar 2015-2016) 

benaderd voor deelname aan de Raad van Advies. Van de oud bestuursleden hebben Isolde Kuijlaars 

MSc en Robert Wouters MSc uiteindelijk plaatsgenomen in de Raad van Advies van Scientia Fundus.  
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Van de secretaris 

Door: Stein van den Heuvel  

Algemeen bestuur 

Het bestuur bestaat sinds 16-09-2016 uit: 

● Voorzitter:                          Thierry Franke 

● Vice-voorzitter:                  Stein van den Heuvel     

● Secretaris:                          Stein van den Heuvel 

● Penningmeester:               Sven Geelen 

● Activiteitencommisaris:   Michiel Vader    

● Algemeen Bestuurslid:     Saskia Gladdines             

Leden 

Op 13-8-2017 heeft Scientia fundus een totaal van 209 leden. Deze leden bestaan uit 6 docenten, 2 

ereleden, 32 premaster studenten, 46 masterstudenten en 123 alumni.   

Raad van Advies 

Tweemaal per jaar vergadert het bestuur van Scientia fundus met de raad van advies. De raad van advies 

bestond dit jaar uit: 

● Drs. Isolde Kuijlaars 

● Drs. Robbert Wouters 

● Dr. Marco van Brussel 

● Drs. Marlies Welbie. 

Drs. Marlies Welbie is per 28-4-2017 Afgetreden als lid van de Raad van Advies. Wij willen haar 

bedanken voor haar goede input en enthousiasme tijdens de vergaderingen. 

Op 2-12-2016 en 21-4-2017 op hebben de vergaderingen plaatsgevonden. 

Commissies 

Tijdens bestuursjaar 2016-2017 zijn er weer commissies actief geweest. Er is een nieuwe commissie 

opgericht namelijk de lustrumcommissie bestaande uit Herman de Vries, Robbert Wouters, Danielle 
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Conijn, Suze Toonders, Isolde Kuijlaars, Sanne Vermeulen, Davy Paap, Roel van Oorsouw, Stijn 

Weterings en  Niek Koenders. Naast het lustrumcommissie is er momenteel een Pubquiz-cie (Paul 

Emons), een Wintersportcommissie  (Paul Emons, Michiel Vader en Saskia Gladdines) en een 

Kascommissie (Rosalie Denneman en Marloes Steenhuisen). 

Vergaderingen 

Het bestuur van Scientia fundus heeft 11 vergaderingen gehad. Hiervan hebben er 6 op skype 

plaatsgevonden en 5 op De Uithof. De jaarlijkse heidag heeft dit jaar plaatsgevonden op 14-07-2017 in 

Groningen. Onderstaand een overzicht van de vergaderingen van afgelopen jaar: 

● 20-05-2016: De Uithof, Utrecht 

● 10-06-2016: De Uithof, Utrecht 

● 18-08-2016: Skype 

● 16-09-2016: Algemene leden vergadering 

● 29-09-2016: Skype 

● 28-10-2016: De Uithof, Utrecht 

● 17-12-2017: Skype 

● 08-02-2017: Skype 

● 14-02-2017: Skype 

● 07-04-2017: De Uithof, Utrecht 

● 17-05-2017: Skype 

● 14-07-2017: Heidag 

Notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris. 
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Van de activiteiten commissaris  
Door: Michiel Vader 

Activiteiten: 

Onderstaand vindt u een overzicht van alle activiteiten die zijn georganiseerd in het verenigingsjaar 
2016-2017. In dit verenigingsjaar zijn tenminste alle activiteiten georganiseerd die ook in het 
voorgaande jaar hebben plaatsgevonden, namelijk:  de introductieactiviteit (bowlen), de pubquiz en het 
kerstdiner. Daarnaast is er na elke Health Science Today een borrel georganiseerd. Aangaande  het 
bowlen, de pubquiz en het kerstdiner, hebben we getracht om de jaargangen  zoveel mogelijk te mengen,  
om zodoende de onderlinge binding te versterken.  

Ons inziens zijn de borrels goed bezocht. Gemiddeld 34 aanwezigen per borrel. Er is een vergelijkbare 
opkomst ten aanzien van afgelopen bestuursjaar. De pubquiz is iets minder bezocht (28 in 2016, 30 in 
2017), maar het kerstdiner daarentegen is beter bezocht (25 in 2016, 35 in 2017).  

Planning en opkomst 

Introductie activiteit (Bowlen) 9-9-2016:  

Totaal aantal aanmeldingen: 36 

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten aanzien 
van leden aantal in % 

- Premaster:  14 43,75% 

- Masterjaar 1: 17 x 

- Masterjaar 2: 3 x 

 Totaal Master: 20 43,47% 

- Alumni: 1 0,81% 

- Overig : 
  

2 x 

In september vond traditiegetrouw de introductie activiteit plaats voor premaster studenten en andere 

geïnteresseerde leden. Vorig jaar was het bowlen goed bevallen, omdat dit nieuwe leden meer in de 

gelegenheid brengt om elkaar te leren kennen. Zodoende is er dit jaar ook voor gekozen om te gaan 

bowlen. De bowlingbaan was tijdig gereserveerd bij Bison bowling, maar doordat men een verbouwing 

over het hoofd had gezien, konden we van die locatie geen gebruik meer maken. We zijn uitgeweken 

naar Mitland bowling. Met een totaal van 41 leden was de activiteit uiteindelijk geslaagd, hoewel de 

locatie in de stad (Bison bowling) uiteindelijk de voorkeur geniet, omdat deze beter bereikbaar is.   
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Borrel Wetenschapscarroussel 23-9-2016: 

Totaal aantal aanmeldingen: 26 

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten 
aanzien van leden aantal in % 

- Premaster:  10 31,25% 

- Masterjaar 1: 14 x 

- Masterjaar 2: 10 x 

 Totaal Master: 24 52,17% 

- Alumni: 2 1,63% 

 

Eveneens in september vond de Wetenschapscarrousel plaats, welke nog grotendeels is georganiseerd 

door Sanne Vermeulen (Activiteitencommissaris ‘15-’16). Voorafgaand en na afloop van het 

evenement, hebben we met een stand in de aula gestaan om de Vereniging te promoten.  

In de pauze van de Wetenschapscarrousel hebben alle studenten Fysiotherapiewetenschap zich 

teruggetrokken in een aparte zaal voor de uitreiking van de Physta. Een driehoofdige jury (Henri Kiers, 

Niels Groeneweg en Joris de Groot) heeft serieus werk gemaakt van de beoordeling. De communicatie 

met de jury verliep soepel, maar uiteindelijk kon alleen Henri Kiers aanwezig zijn bij de uitreiking. In 

het beoordelingsproces werd er nog opgemerkt dat in het beoordelingsformulier geen item is 

opgenomen waaruit de relevantie voor de patiënt blijkt. Wellicht is het een idee om in het komende 

verenigingsjaar het beoordelingsformulier aan te passen.   
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Pubquiz 21-10-2016 

Totaal aantal aanmeldingen: 28 

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten aanzien 
van leden aantal in % 

- Premaster:  7 21,88% 

- Masterjaar 1: 6 x 

- Masterjaar 2: 7 x 

 Totaal Master: 13 28,26% 

- Alumni: 7 5,69% 

- Docent:  
  

1 x 

In oktober vond de pubquiz plaats in de bar van de Cambridgeflat op de Uithof. Deze locatie leent zich 

goed voor een dergelijke activiteit. Onder de bezielende leiding van Paul Emons streden 30 leden en 1 

docent om de eeuwige roem.  

 

Kerstborrel 16-12-2016 

Totaal aantal aanmeldingen: 35 gasten 

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten aanzien 
van leden aantal in % 

- Premaster:  0 0% 

- Masterjaar 1: 13 x 

- Masterjaar 2: 9 x 

 Totaal Master: 22 47,83% 

- Alumni: 13 10,57% 

 

In december vond het kerstdiner plaats in de kelder van de Witte ballons. Dit jaar werden er drie sprekers 

uitgenodigd die tijdens de gangen een Fysiotherapie gerelateerde stelling poneerde en toelichtte met als 

doel een discussie op gang te brengen. Middels een roulatiesysteem werd er in wisselende samenstelling 

gedineerd. Het plan was leuk, maar in de praktijk bleek de ruimte te klein. De ruimte bood plaats voor 
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30 personen, maar uiteindelijk waren we met 35 personen aanwezig. Bovendien waren de groepen (+/- 

10 personen per spreker) te groot om daadwerkelijk een plenaire discussie te doen laten ontstaan. 

Ondanks de kleine ruimte, waren de reacties overwegend positief. Advies voor volgend jaar is wel om 

een grotere ruimte te reserveren.  

Borrel na HST 3 24-03-2017: 

Totaal aantal aanmeldingen: 33 

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten aanzien 
van leden aantal in % 

- Premaster:  10 31,25% 

- Masterjaar 1: 8 x 

- Masterjaar 2: 13 x 

 Totaal Master: 21 45,65% 

- Alumni: 2 1,63% 

 

Borrel na HST 4 19-05-2017: 

Totaal aantal aanwezigen: 35 

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten aanzien 
van leden aantal in % 

- Premaster:  11 34,38% 

- Masterjaar 1: 15 x 

- Masterjaar 2: 6 x 

 Totaal Master: 21 45,65% 

- Alumni: 3 2,44% 

Door het jaar heen zijn na het de Health science today lezingen, borrels georganiseerd in de Basket. De 

opkomst was stabiel gedurende het jaar. Hoewel het bestuur de Basket niet ervaart als een hele gezellige 

locatie voor dergelijke borrels, is het qua ligging wel het meest geschikt.   
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BBQ 23-06-2017: 

Totaal aantal aanwezigen: 44  

Groep Aantal Vertegenwoordiging groep ten aanzien 
van leden aantal in % 

- Premaster:  6 18,75% 

- Masterjaar 1: 16 x 

- Masterjaar 2: 14 x 

 Totaal Master: 30 65,22% 

- Alumni: 6 4,88% 

- Docenten 
  

2 25% 

In juni vond de barbecue plaats op het terras van de Basket als afsluitende activiteit van het collegejaar. 
De barbecue is goed bezocht door studenten, maar ook alumni en docenten waren vertegenwoordigd. 
We hebben overwogen om de barbecue te organiseren bij het sportcafe van Olympos, maar dat was niet 
beschikbaar op 23 juni.    
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Van de webmaster/algemeen bestuurslid  

Door: Saskia Gladdines  

PhySTA 

Op 23-09-2016 werd voor de derde keer de Physiotherapy Science Thesis Award (PhySTA) uitgereikt. 

Er waren vier aanmeldingen, allen afkomstig van destijds net afgestudeerden. De jury bestond uit: dr. 

Henri Kiers, dr. Joris de Groot en drs. Niels Groeneweg.  

De PhySTA 2016 werd gewonnen door Isolde Kuijlaars, met haar masterthesis getiteld: “Long-term 

changes in clinical joint health and predictors of joint health deterioration in patients with hemophilia.” 

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 
Afgelopen verenigingsjaar heeft het bestuur gebruik gemaakt van de nieuwe website. Het technisch 

onderhoud werd verricht door Saskia Gladdines, de content door Thierry Franke. 

De site is regelmatig bezocht in het afgelopen bestuursjaar. Van september 2016  tot en met juli 2017 

werd de site 4899 keer bezocht. Dit is gemiddeld 445,4 keer per maand. In september 2016 en maart 

2017 heeft er een piek plaatsgevonden. In totaal zijn er 32 nieuwsberichten geplaatst afgelopen jaar. 

Een nieuwe rubriek werd gelanceerd in navolging op de  “Gastcolumn van de hoogleraar”, is de 

Gastcolumn van de FW’er en een algemene gastcolumn geïntroduceerd. In de rubriek Gastcolumn van 

de FW’er zijn drie columns gepost. Deze drie zijn inmiddels alle drie meer dan 90 keer gelezen.  

Toelichting technisch onderhoud 

Gedurende het verenigingsjaar zijn er technische problemen geweest met het doorlinken van berichten 

naar de social media. Middels twitterfeed was er de mogelijkheid om berichten op de website 

automatisch door te zetten naar social media. Twitterfeed is overgegaan naar dvlr.it. Na overzetting 

naar het nieuwe programma liep dit in het begin nog niet goed. Momenteel verloopt het doorzetten 

van berichten goed, echter bij LinkedIn is dit nog niet het geval. Vandaar dat er de keuze is gemaakt 

om tijdelijk berichten handmatig te posten op LinkedIn. 
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Nieuwsbrieven (FW Geluiden) 

In het bestuursjaar 2016-2017 zijn 5 edities van FW geluiden verzonden (in oktober, december, februari, 

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

van de website. Ten tijden van het schrijven van dit jaarverslag (11-08-2017) heeft de FW-geluiden 205 

subscribers. Gemiddeld opent 62,90% (range 57,80% tot 64,90%) van de subscribers de FW-geluiden. 

Van de 205 subscribers clickt gemiddeld 21,98% (range 17,60% tot 28%) van de subscribers op een of 

meerdere items van de FW-geluiden om hier verder over te lezen. In Februari 2017 was er een opvallend 

hoge aantal clicks op een van de items uit de FW-geluiden namelijk de vacatures (33 clicks).  

Social-media 

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

middels dvlr.it. Voorheen werd gebruik gemaakt van twitterfeed dit programma is er echter mee gestopt. 

Na wat opstart problemen functioneert dvlr.it inmiddels naar behoren. Het twitter-account van Scientia 

Fundus werd hoofdzakelijk door Thierry Frankje beheerd, terwijl Thierry Franke en Saskia Gladdines 

tezamen de Facebook en LinkedIn accounts beheerden. Vanaf september 2016 werden er tot 26 

augustus 2017 in totaal 56 tweets verstuurd (exclusief retweets en likes) (totaal 26869 keer 

weergegeven, 704 interacties, 104 vind-ik-leuks). Op Facebook werden 42 berichten. De berichten zijn 

in totaal 17174 keer weergegeven, dit resulteerde in 11837 clicks op de berichten. Verder zijn er 11 

nieuwe fotoalbums aangemaakt. De fotoalbums zijn in totaal 11790 keer weergegeven, gemiddeld werd 

een foto album 1072 keer weergegeven. Het fotoalbum “afstudeerpresentaties Masterthesis FW 2016-

2017” werd het meest weergegeven met 5708 weergaves. Er werden 13 updates gedeeld op LinkedIn, 

deze 13 updates resulteerden in 7247 impressies en 105 clicks. Verder werd de LinkedIn pagina vanaf 

de start van dit verenigingsjaar tot en met juli 2017 in totaal 87 keer bezocht.  Wegens technische 

problemen met de dvlr.it applicatie werd de LinkedIn pagina het minst goed up-to-date gehouden.  
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Van de Penningmeester 

Door: Sven Geelen 

De huidige balans en het jaarverslag van het jaar 2016-2017 is aan de bijlage toegevoegd. 

Het verschil tussen de begroting van dit jaar en de uitgaven zijn … euro. Dit komt voornamelijk door 

de aanzienlijk hogere inkomsten van de contributie en het afzien van de beoogde activiteit op het 

DVDF-congres. De verwachte inkomsten van de contributie waren gebaseerd op de verwachtingen van 

zowel het vorig bestuur als het huidige bestuur, en betrof 5145,00 euro. De uiteindelijke ontvangen 

contributie inkomsten betrof 6370,00 euro. Het afzien van de DVDF-congres bespaarde 500,- euro.  

Al vroeg in het studiejaar zag het bestuur 2016-2017 het verschil tussen de begroting en de uitgaven al 

aankomen. Vandaar dat er gekozen is in overleg met het Raad van Advies om bij zowel de borrels als 

het kerstdiner iets ruimer financieel in te steken dan vooraf begroot was. 

De verwachtte inkomsten van het universiteitsfonds van het vorig bestuur als het huidig bestuur zijn 

tijdig binnengekomen. 

Wat betreft de kosten van de contributie voor ieder lid (35,- per jaar) is er overleg geweest met het vorig 

bestuur, huidig bestuur en de Raad van Advies. Naar aanleiding van de hogere inkomsten is het mogelijk 

een optie dat de contributiekosten voor ieder lid verlaagd worden. Er is gekozen om allereerst beter 

inzicht te krijgen in de in- en uitstroom van (betalende) leden bij Scientia Fundus, alvorens hier een 

verdere beslissing in te nemen.  

  

  

 

  

 

 


