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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van Scientia Fundus voor de verenigingsjaren 2019-2022. Allereerst 

vermeldt het jaarverslag de missie van Scientia Fundus, zoals vastgelegd in de statuten. Op basis van 

deze missie heeft het bestuur haar visie voor het bestuursjaar 2019-2022 gevormd. Deze visie vormde 

de basis voor de speerpunten die samen richting gaven aan het beleid van de vereniging van 

verenigingsjaren 2019-2022. Nu de verenigingsjaren ten einde lopen zullen de visie en de 

speerpunten in dit jaarverslag geëvalueerd worden.   

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

gepland staat op vrijdag 20 januari 2023 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 2019-2022  
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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  
Het verenigingsjaren 2019-2022 betekent voor Scientia Fundus haar tot zeventiende tot negentiende 

jaargang. In deze verenigingsjaren is Scientia Fundus beperkt actief geweest gezien de overgang van 

studie- en alumnivereniging naar alumnivereniging. De voorgaande jaren is de vereniging continu in 

beweging geweest. Om een succesvolle alumnivereniging te worden is in de jaren van 2019-2022 het 

plan om een sterk fundament neer te zetten. Het huidige bestuur zal hier allereerst het voortouw in 

nemen waarna dit overgedragen zal worden aan nieuwe bestuursleden voor de alumnivereniging.  

  

Om de succesvolle alumnivereniging te worden waar de leden behoefte aan hebben dient het 

gesprek met de leden gevoerd te worden.  Zij weten immers het beste waar zij behoefte aan hebben. 

Op meerdere manieren zal hierop ingezet worden. Denk daarbij aan mailcontact, persoonlijk contact 

en het organiseren van een event waarbij nagedacht wordt over de toekomst van de vereniging. Zo 

kunnen we een sterk fundament neerzetten voor Scientia Fundus als alumnivereniging.  
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De huidige bestuursleden hebben allen aangegeven na meerdere verenigingsjaren de rol graag over 

te dragen aan geschikte opvolging. Daarnaast is dit voor een aantal bestuursleden ook verplicht 

gezien het vijfjaartermijn beschreven in de statuten. Het huidige bestuur denkt en helpt nog graag 

mee met het bouwen van het fundament voor de alumnivereniging. Daarna is het de taak aan de 

opvolging om dit fundament verder vorm te geven en in te vullen. Voor een soepele overgang zal het 

nieuwe bestuur allereerst meegenomen worden door de huidige bestuursleden en zullen twee 

bestuursleden periodiek overleg hebben met het nieuwe bestuur als klankbord.   

  

Speerpunten  

De speerpunten om deze visie te realiseren zijn als volgt:   

1. Het bouwen van een fundament voor de alumnivereniging met de leden 

2. Werven van nieuwe bestuursleden die het fundament vormgeven en invullen 
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Van de voorzitter:  

Door: Marcel Hendriks  

1. Het bouwen van een fundament voor de alumnivereniging met de leden 

Doel  

In studiejaar 2018-2019 is in samenwerking met SF de nieuwe studievereniging Scientia Una 

Sanatatas opgericht voor alle studenten van de opleiding klinische gezondheidswetenschappen. De 

huidige studie/alumniverenigingen, waaronder SF, zal zich vanaf 2019 gaan richten op de alumni van 

de opleiding. Iedere vereniging draagt daarbij zorg voor zijn/haar specifieke leden afkomstig van één 

van de uitstroomrichtingen van de opleiding KGW. In het geval van SF zijn dit de studenten 

fysiotherapiewetenschappen.  

Aangezien SF vooral actieve studentleden heeft dient er nagedacht te worden over wat SF kan 

betekenen voor de alumni. Nu de vereniging een andere focus krijgt zal nagedacht moeten worden 

over het fundament van de vereniging zodat dit aansluit bij de behoeften van de alumni. Het bestuur 

kan dit uiteraard niet alleen en heeft hiervoor haar leden nodig.  

Het doel voor de jaren 2019-2022 is het bouwen van een nieuw fundament voor de alumnivereniging 

Scientia Fundus samen met haar leden om voldoende draagvlak te creëren en een zo groot mogelijke 

slagingskans van de transitie naar alumnivereniging.  

Evaluatie  

In de afgelopen jaren zijn meerdere interventies opgezet om alumni te betrekken en samen met de 

alumni aan een nieuw fundament van de vereniging te bouwen. Meermaals zijn de leden benaderd 

middels onder andere mailcontact, telefooncontact en oproepen op de social media. Het bestuur 

heeft een event getracht te organiseren om hier onder leiding van een workshopleider en in 

combinatie met een diner na te denken met de alumni over de toekomst van SF.  

Naast het betrekken van de leden heeft het bestuur meerdere trajecten opgestart met de opleiding 

FW om ook de opleiding te betrekken in het bouwen aan de toekomst van SF. Samen met de 

opleiding is bekeken hoe we succesvol aan de toekomst van SF kunnen werken samen met onze 
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leden en daarnaast wat de rol van de opleiding hierin is met betrekking tot het leveren van één of 

meerdere bestuursleden.  

De uitgezette interventies hebben helaas niet geresulteerd in het gewenste resultaat. Mailcontact, 

telefooncontact en oproepen op social media bleken niet toereikend om leden te betrekken bij de 

vereniging en mee te laten denken over de toekomst van de vereniging. Meermaals waren er 

geïnteresseerde leden. Nadat deze leden over een mogelijke rol na hadden gedacht hebben de leden 

zich teruggetrokken. Ook het organiseren van het event was helaas geen succes. Na een uitgebreide 

marketingcampagne voor het event bleven de aanmeldingen beperkt tot enkele leden. Op de valreep 

kon het event niet plaatsvinden vanwege coronamaatregelen. Wanneer we echter naar de 

inschrijvingen keken was de kansrijkheid van het event laag. In gesprek met de opleiding werden 

meerdere oplossingen bedacht. Deze zijn uitgevoerd maar hebben ook niet tot een gewenst resultaat 

geleid. Ook zou er sprake zijn van het afvaardigen van een docent om mee te denken en mogelijk in 

het bestuur plaats te nemen. Dit heeft helaas ook geen doorgang mogen vinden.  

2. Werven van nieuwe bestuursleden  

Doel  

Komende verenigingsjaren zullen alle bestuursleden naar verwachting aftreden. Het bestuur bestaat 

uit een vijf alumni (bij start 4 alumni en één masterjaar 2 student). De leden hebben aangegeven na 

de termijn af te willen treden en het verder bouwen aan het fundament over te laten aan de nieuwe 

bestuursleden nadat er een basis is neergezet. Twee bestuursleden zullen echter nog als klankbord 

fungeren na de overdacht van het huidige naar het nieuwe bestuur om een soepele overgang te 

bewerkstelligen.  

Het doel is voor de verenigingsjaren 2019-2022 minstens drie nieuwe bestuursleden te werven.  

 Evaluatie  

Er zijn meerdere pogingen geweest om nieuwe bestuursleden te werven. Deze pogingen zijn veelal 

gepaard gegaan met het eerste speerpunt: Het bouwen van een fundament voor de 

alumnivereniging met de leden. Ondanks de ingezette interventies is er geen resultaat geboekt. 

Meermaals waren er wel geïnteresseerden die na een bedenkperiode zich teruggetrokken hebben. 

Tijdens het werven heeft het bestuur de indruk gekregen dat de alumni minder betrokken zijn bij de 
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vereniging dat de vereniging nodig heeft. Ondanks dat hierop is ingezet heeft het huidige bestuur dit 

niet kunnen omdraaien. Onze leden leiden vaak al een druk leven waardoor zijn geen ruimte voelen 

om een dergelijke rol als bestuurslid van SF op zich te nemen.  
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Van de secretaris  
Door Judith van der Ploeg  

Het bestuur bestaat sinds 13-09-2018 uit:  

●      Voorzitter:                          Marcel Hendriks 

●      Secretaris:                          Judith van der Ploeg  

●      Penningmeester:              Joris van der Steen  

●      Activiteitencommisaris:   Joost van der Heiden   

●      Algemeen bestuurslid:     Meike van Scherpenseel         

  

Leden 

Op 13-9-2018 heeft Scientia fundus een totaal van 218 leden. Op 12-01-2023 heeft Scientia fundus 
een totaal van 178 leden. Sinds 13-09-2018 hebben 32 leden zich uitgeschreven.  

  

Raad van Advies 

De raad van advies bestond in het bestuursjaar 2018 - 2019 uit:  

●      Drs. Isolde Kuijlaars  

●      Drs. Robbert Wouters  

●      Dr. Jan Jaap van der Net   
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Commissies 

Alumnicommissie: -  

Lustrumcommissie: - 

Pubquiz-cie: -  

Kascommissie: - 
 

Vergaderingen 

Het bestuur van Scientia fundus heeft 11 vergaderingen gehad in de afgelopen bestuursjaren 
(2019-2023).        Waarvan 10 bestuursvergaderingen en 1 Algemene Leden Vergadering. Gezien de 
vereniging sinds 2019 een slapende vereniging is geweest hebben er minder vergaderingen 
plaatsgevonden. Tussen vergaderingen door is er blijvend contact geweest tussen de bestuursleden 
via online kanalen. Onderstaand een overzicht van de vergaderingen van de bestuursjaren 2019-
2022:  

2019-2020: 

23-09-2019 Skype 
11-10-2019 ALV 
21-11-2019 Skype  
24-11-2019 Skype  
15-12-2019 Skype 
07-01-2020 Skype  
20-02-2020 Skype  
13-05-2020 Skype  
06-08-2020 Skype  

2020-2021: 

Er heeft dit jaar geen officiele vergadering plaatsgevonden. Er is wel over en weer gecommuniceerd 
via online kanalen.  
 

2021-2022: 

03-02-2022 Skype  
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2022-2023: 

02-12-2022 De Uithof, Utrecht  

 

Van de activiteiten commissaris   

Door: Joost van der Heiden  

In de verenigingsjaren 2019-2022 zijn géén activiteiten georganiseerd voor alumni. Zoals reeds 
eerder aangegeven, is in februari/maart van 2022 getracht een evenement te organiseren, om met 
geïnteresseerden de toekomst van SF te bespreken onder begeleiding van een gespreksleider en 
gedurende een diner in het Academiegebouw. Vanwege het tegenvallend aantal inschrijvingen, en 
het begin van de coronacrisis heeft dit evenement geen doorgang gevonden. Echter waren er naast 
het bestuur, de raad van advies en de opleiding slechts 2 geïnteresseerden aangemeld voor 
deelname. Ondanks maanden van werven voor de activiteit heeft dit géén nieuwe geïnteresseerden 
voor het lot van de vereniging opgeleverd.   
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Van de webmaster/algemeen bestuurslid   

Door Meike van Scherpenseel  

Online communicatie  

1. Website  

Sinds begin 2021 is er geen gebruik meer gemaakt van de website (www.scientiafundus.nl). Het 

laatste bericht werd geplaatst op 7 januari 2021. Dit werd in voorgaande jaren wel gedaan om 

informatie te verspreiden door berichten te posten. Het technisch onderhoud en content werden 

verricht Meike van Scherpenseel.   

Aantal keren dat de website is bezocht per kalenderjaar is als volgt: 

 

Kalenderjaar (januari t/m december) Aantal keren dat de website is bezocht 

2018 5050 

2019 2417 

2020 3276 

2021 7408 

2022 9247 

 

Opvallend is dat de website in de meest recente jaren vaker is bezocht dan voorgaande jaren. 

Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat er geen onderhoud (updates meer is gedaan aan de website 

sinds begin 2021, waardoor ook spam en nepaccounts op de website terecht zijn gekomen. De 

standaard spam-filter heeft afgelopen jaren (2017-heden) ook veel meer spam gefilterd dan 

voorgaande jaren, toen de website nog actief werd beheerd.  

 

2. FW geluiden  

Na het laatste actieve bestuursjaar 2018-2019 zijn er geen FW geluiden verzonden.  

  

http://www.scientiafundus.nl/
http://www.scientiafundus.nl/
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3. Social media  

Berichten die op de website werden geplaatst, werden automatisch doorgestuurd (en aldaar geposts) 

op Facebook en Twitter, middels dvlr.it. Deze koppeling is er echter uitgehaald naar Facebook omdat 

er geen berichten meer op de website werden geplaatst. De koppeling naar Twitter bestond nog wel. 

Twitter  

Al tijdens het laatste actieve bestuursjaar 2018-2019 werden er niet actief berichten geplaatst via 

Twitter.  

Facebook  

Op Facebook is sinds 16 december 2017 geen bericht meer gepost. De reden hiervoor was dat 

Facebook niet actief meer werd gebruikt door leden. 

LinkedIn  

Er werden tot 16 november 2022 berichten gedeeld op LinkedIn, voornamelijk om vacatures te delen 

met de 116 volgers van deze pagina. Deze vacatures werden vaak vanuit FW doorgestuurd waarna ze 

op de SF-pagina van LinkedIn kwamen te staan. Spontane weergave van deze berichten zijn 

gemiddeld rond de 100-150.  
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Van de Penningmeester  

Door: Joris van der Steen  

Het laatste actieve jaar van Scientia Fundus was 2018-2019. In de daaropvolgende jaren, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, zijn geen activiteiten georganiseerd. Er is daarom één jaarrekening 

en één balans opgesteld met daarin alle bovengenoemde jaren opgenomen. De balans en jaarrekening 

van 2018-20231 is toegevoegd in de bijlage. 

2018-2019  

Dit jaar was afgesloten met een eigen vermogen van 14527,62 euro. Het verschil tussen de begroting 

en de uitgaven was 698,03 euro in de plus. Er was namelijk geen reservering van 750,00 euro gedaan 

voor het Lustrum 2022-2033. De reden hiervoor was de onduidelijkheid of Scientia Fundus zou 

voortbestaan en of er überhaupt een Lustrum 2022-2023 zou plaatsvinden, dit vanwege de 

gesprekken met de opleiding om de Scientia Fundus te laten fuseren met de overkoepelende 

studievereniging van de opleiding Fysiotherapiewetenschappen. 

De geinde contributie was 6055,00 euro, minder dan de 6720,00 euro van het voorgaande jaar. Het 

verschil was te verklaren doordat een groot aantal slapend leden zich heeft uitgeschreven ná de inning 

van het jaar 2017-2018. 

Alle gebruikelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Over hele linie zijn de inkomsten lager geweest 

dan de uitgaven. De reden hiervoor was dat het bestuur ervoor heeft gekozen om de leden minder 

financieel te belasten, bijvoorbeeld door bij de BBQ geen bijdrage te vragen. 

Op suggestie van de Raad van Advies heeft er een bestuurlijk heiweekend plaatsgevonden op 26-27-

28 juli 2019. Het bestuur heeft hiervoor haar gebruikelijke vergoeding ingezet om een gedeelte van de 

kosten te dekken. 

De verwachting was dat Scientia Fundus vanaf 2019-2020 een inactieve vereniging zou worden door 

de nog lopende gesprekken over een fusie en het uitblijven van een nieuw bestuur. Dit betekende dat; 

er geen activiteiten georganiseerd, er geen contributie geïnd n alleen vaste en gebruikelijke uitgaven 

begroot zouden worden.   

2019-2020 tot en met 2022-2023 

 
1 Actueel tot 12-01-2023. Verwachtte uitgaven tot einde jaargang, 31-08-2023, staat beschreven. 
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Voor de vier jaargangen van 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 zijn alleen de vaste en 

gebruikelijke uitgaven begroot. Dat waren: websitekosten, bestuurskosten, bankkosten, 

boekhoudkosten, vriendenbijdrage aan het Universiteitsfond. Er waren geen inkomsten. 

In 2019-2020 zijn aanvullend afstudeercadeaus aangeschaft voor de afgestudeerden. Daarnaast is een 

boete uitbetaald voor auteursrechtelijke schending door gebruik te maken van een niet eigen foto 

In 2020-2021 heeft het bestuur geprobeerd een activiteit te organiseren om de vereniging nieuw leven 

in te blazen en op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Deze activiteit heeft helaas geen doorgang 

gevonden vanwege COVID-19. De gemaakte voorbereidingskosten door de externe voorzitter zijn 

vergoed. 

In 2021-2022 zijn alleen de vaste uitgaven gemaakt. 

In 2022-2023 is de vergoeding voor het bestuur van de jaren 2020-2021 en 2021-2022 uitbetaald. Dit 

is niet gebeurd in de desbetreffende jaren. 

Voor verdere specificaties van jaargang verwijs ik u graag naar de balans en jaarrekening van 2018-

20232. Deze is toegevoegd in de bijlage. 

 

 
2 Actueel tot 12-01-2023. Verwachtte uitgaven tot einde jaargang, 31-08-2023, staat beschreven. 


