Z EVEN EN TWINTIGSTE JAARVERSLAG
van de
Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

(1 januari 2016 - 31 december 2016)
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§ 1 Ter inleiding
In dit jaarverslag van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) wordt een
kort overzicht gegeven van de activiteiten van het bestuur, van de gebeurtenissen
die betrekking hebben op de SGF en van de financiële situatie waarin de SGF zich
bevindt per 31 december van het kalenderjaar 2016.
Het jaar 2016 stond in het teken van een grote bestuurswisseling. In september
heeft het bestuur afscheid genomen van Henk Bijlsma, voorzitter en Aad
Graafland, collectiebeheerder/webmaster. Zij waren de mede-grondleggers van de
SGF, Henk was vanaf 1996 actief als voorzitter, Aad werd in 2000 bibliothecaris,
de benaming en taken veranderde later in collectiebeheerder-webmaster. Voor hun
enorme inzet werden beiden benoemd tot lid van verdienste van de Stichting
Geschiedenis Fysiotherapie Zij blijven nog actief als vrijwilliger. Ook Hans Pillen
heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Gelukkig kon het bestuur 2 nieuwe leden
welkom heten Marlene Lutgert-Boomsma en Anton de Wijer.
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§2

Het bestuur, leden van verdienste en Raad van Advies

Bestuurssamenstelling
De samenstelling en wijzigingen van het bestuur in het verslagjaar :
H. Bijlsma, voorzitter, Fysiotherapeut, oud-bestuurslid van de Landelijke
Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband en lid van verdienste van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wonende te Utrecht ,
afgetreden op 14 september 2016
W.T.F. Schoemans, MSc, MA, secretaris, Fysiotherapeut, oud-bestuurslid
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wonende te Doorwerth.
R. Karstens, penningmeester, Fysiotherapeut, wonende te De Bilt.
A. Graafland, collectie beheer, Fysiotherapeut, oud-bestuurslid van de Landelijke
Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband en lid van verdienste van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wonende te Papendrecht,
afgetreden per 14 september 2016.
J.P.M. Pillen, algemeen bestuurslid, Fysiotherapeut, wonende te IJsselstein,
afgetreden per 14 september 2016.
Dr. A. de Wijer, voorzitter per 14 september 2016, Fysiotherapeut, lid van
verdienste KNGF, NVMT, NVOF,oud bestuurslid en oprichter NVOF, oud
bestuurslid NVMT. Oud hoofd redacteur Ned. Tijdschrift v.Fysiotherapie, Ned
Tijdschrift v.Manuele therapie, wonende te Utrecht..
Mw. M. Lutgert-Boomsma,vice-voorzitter,Fysiotherapeut, oud-bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs-arbeidsfysiotherapeuten,wonende te Hattem
toegetreden per 12 oktober 2016.
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Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de SGF vergaderde in 2016, 7 maal:
11 januari
(90ste B.V.)
11 april
(91ste B.V.)
6 juni
(92ste B.V.)
16 juli
(93ste B.V.)
14 september
(94ste B.V.)
12 oktober
(95ste B.V.)
21 november
(96ste B.V.)
Daarnaast werd contact onderhouden met het bestuur van het KNGF en andere
relevante stakeholders vooral zij die met ons participeren in ons centrale Atelier en
daarmee het Trefpunt vormen van de Medisch Geschiedenis Nederland.
Meer details van resultaten zijn in de andere paragrafen opgenomen.
Lid van verdienste.
Met genoegen heeft het bestuur bij het aftreden van de voorzitter en de
collectiebeheerder/webmaster de heren Henk Bijlsma en Aad Graafland benoemd
tot leden van Verdienste van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie vanwege hun
jarenlange belangelose inzet ten faveure van de Geschiedenis Fysiotherapie in
Nederland.
Raad van Advies
De samenstelling van de Raad van Advies.
Prof.dr. J. Dekker
Prof.dr. M.J. van Lieburg
M.H. van Lijf
Prof.dr. R.A.B. Oostendorp
In verband met onze nieuwe structuur en werkwijze is de de Raad van advies
opgeheven en in het verslagjaar hebben wij afscheid genomen van de leden.
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§ 2a. Stimuleren historisch onderzoek en educatie.
Boeken, scripties en educatieve bijdragen.
De van oorsprong (1989) Heilgymnastische Bibliotheek te Amsterdam wordt door
de collectiebeheerder intensief bijgehouden. Met het vertrek van Dhr. Aad
Graafland ontstond een vacuum. Als zijn opvolgers zijn benoemd: Dhr. Rob
Karstens die dit naast het penningmeesterschap zal gaan doen en de heer . Ronald
Valk kandidaat bestuurslid SGF.
Curatoren.
De omvang van de beroepsuitoefening heeft een dermate vlucht genomen dat het
niet langer gepast zou zijn als slechts de algemeen practicus het gehele domein kan
overzien. Het bestuur heeft de weg ingeslagen van het aanstellen van curatoren
voor het actief beheer van documentatie die betrekking heeft op de specialisten
vereniging alsmede van beroepsinhoudelijke literatuur.
Voor de NVFK zijn daarvoor bereid gevonden:
Mw. Truus Vrij-Rohmer en Mw. Regina Ram.
Zij vervullen een voortrekkersrol en zijn begonnen om de gehele bibliotheek te
screnen en te kenmerken op boeken welke op de kinderfysiotherapie betrekking
hebben. Daarnaast zullen zij ook het verenigingsarchief van de NVFK gaan
ordenen en systematiseren.
Voor de NVFG zal Dhr. Ronald Valk deze taak op zich gaan nemen.
Uitnodigingen voor het curatorschap aan de andere specialistenverenigingen zijn
verzonden.
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Naast onze historische bibliotheek op de Hogeschool van Amsterdam, wordt de
gehele collectie geconcentreerd in ons depot tevens atelier te Urk. Daarmee zijn
andere opslagplaatsen vervallen.
Zie voor alle informatie daaromtrent: www.sgfinfo.nl
§ 2b Promotionele activiteiten.
Website, symposia, congressen en andere bijdragen.
Een voortdurend punt van aandacht is het actueel houden van onze website, door
de collectiebeheerder dhr.A. Graafland,. Door zijn afscheid ontstaat acuut de
behoefte aan een vrijwilliger die zijn taak, het beheer van de website, op zich kan
nemen. Het belang van een goede en vooral actuele website doet zich steeds
nadrukkelijker aanzien als belangrijk middel van communicatie en documentatie.
Met “downloads” en “interactief” gebruik wordt getracht deze te optimaliseren.
Nieuwsbrief.
Met het uitbrengen van een tweetal nieuwsbrieven wordt het contact met de
begunstigers verder aangehaald. Met anekdotes en aankondigingen voor
bijeenkomsten en het onder de aandacht brengen van historiciteit wordt de
nieuwsbrief gevuld. We mochten een aantal aangename positieve reacties
ontvangen.
Jaarlijkse Urk-dag.
Met de intussen tot traditie uitgeroepen jaarlijkse Urk-dag brengt de Stichting op
geheel eigen wijze de historie van ons vak onder de aandacht.
Op 29 oktober waren we, met een helaas door een griepgolf uitgedund gezelschap,
aanwezig om te luisteren naar de bijdrage van collega Erwin van Beek.
Onder de titel van zijn boek “Zwaar werk en gezonde vrije tijd “ nam hij ons mee
naar de invloed van werkgevers uit het Twentse textiel conglomeraat op de fysieke
gezondheid van zijn medewerkers en hun families en daarmee mogelijk naar de
voorlopers van de huidige bedrijfs-en arbeidstherapeuten. Zeker voor vervolg
vatbaar.
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Ook op indirecte wijze wist de SGF zich te promoten:
Bestuursleden gaven, zoals gebruikelijk, acte de présence met een stand op het het
KNGF congres in “De Fabrique” te Maarssen.
Met een fraaie stand werd aandacht gegeven aan de miniaturisering van de
electrotherapie: van de eerste grote interferentiekast naar een klein TENS-apparaat.

Daarnaast werden een aantal doubletten voor verkoop aangeboden welke tot
verrassing een grote aantrekkingskracht hadden. Het geschreven woord wordt dus
toch nog wel gewaardeerd !

Enkele nieuwe begunstigers konden worden genoteerd. Dit was weer een nuttig
moment voor de Stichting.
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Op 21 oktober werd wederom een gezelschap studenten Klinische Technologie uit
Rotterdam, Delft en Leiden ontvangen in Urk. Naast een algemene inleiding over
medisch historisch onderzoek werden zij door een 20-tal deskundigen, waaronder
de fysiotherapeuten, bijgepraat over de historische ontwikkelingen van hun
(specialisten)vak.
Ook op de Domusdag in Utrecht op 9 december waar “De secularisatie van het
Medisch Domein” centraal stond waren we present in een gezelschap van Medisch
Historisch geïnteresseerden en volgden we een aantal zeer aantrekkelijke
voordrachten.
Diverse vragen uit het veld over onderdelen van onze collectie werden
beantwoord.

Page 9 of 14

§ 2c Collectiebeheer
Het Oral History Project, nieuwe aanwinsten.
Het Oral History Project, waarbij personen die hun sporen in de fysiotherapie
verdiend hebben worden geïnterviewd, heeft dit jaar niet stilgestaan. Het bestuur
heeft een aantal initiatieven genomen om de opnames van het Oral History Project
te professionaliseren. Met eigen apparatuur en deskundigheid wordt weer aan de
weg getimmerd.
Nieuwe aanwinsten.
Onze bibliotheek-collectie werd uitgebreid door middel van een flink aantal
schenkingen:
 Diverse ontbrekende boeken werden ontvangen van de collega’s J.Twigt
Jo van Gestel, Erwin van Beek, Andre van der Ven en R. Bloem.
Deze zijn in de catalogus opgenomen.
Daarnaast werden een aantal lacunes in de collectie tijdschriften opgelost.
 Collega DienekeSchoemans stelde apparatuur beschikbaar.
 Collega prof.dr. Rob Oostendorp stelde naast boeken zijn complete archief
met dia’s en ander beeldmateriaal omtrent al zijn voordrachten,cursussen
etc. beschikbaar.

Op 4-7-2016 heeft de voorzitter de schenkingsakte van de collectie Herman de
Korte ondertekent waarmee de schenking is geformaliseerd. Zij bevindt zich in
vitrines van de afdeling Fysiotherapie van het AntoniusZiekenhuis te Nieuwegein.
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Bij de ondertekening bracht Dhr. De Korte nog een fraai boek mee als cadeau:
G.B. Duchenne de Boulogne, een bekend neuroloog en fotograaf, die zijn naam
gegeven heeft aan de ziekte van Duchenne.De eerste druk van het boek is uit 1855.
DE L' ELECTRISATION LOCALISEE et de son application A LA
PATHOLOGIE ET A LA THERAPEUTIQUE pars courants induits et par
courants galvaniques interrompus et continus. Uitgegeven in Parijs, bij Balliere et
fils in 1872. Het boek wat wij ontvingen is de 3e druk.

§ 2d Fondsenwerving.
Begunstigers 2016.
Naast de jaarlijkse bijdragen van het KNGF, waarvoor we zeer dankbaar zijn, zijn
wij afhankelijk van de bijdragen van onze begunstigers die het realiseren van de
doelstellingen mogelijk maken. Daarnaast mochten we een enkele financiele
schenking ontvangen
Wij willen alle mensen en instellingen hartelijk bedanken voor de steun die zij ons
in 2016 hebben gegeven. Wij hopen dat u dat blijft doen.
Vrijwilligers 2016
Curatoren:
Mw. T. Vrij-Dohmen namens NVFK
Mw. R. Ram-de Ridder namens NVFK
Algemeen collectie-beheer:
Dhr. H. Bijlsma
Dhr. A. Graafland
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§ 3 Financieën.
Financieel jaarverslag 1 jan. 2016-31 dec 2016
Boeksaldo zakelijke rekening

31-12-2015

€ 7.865,29

Ontvangsten:
KNGF opslag (2016)
KNGF Donatie (2016)
Begunstigers

€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.650,00

Schenkingen

€ 500,00
+

€ 8.650,00

+

€ 8.650,00
€16.515,29

Uitgaven:
Bankkosten
Collectie beheer
ICT/ website
Bestuurskosten
Opslag historisch materiaal
Symposia
Administraties/contributies

€ 133,40
€ 1.282,20
€ 565,12
€ 2.242,57
€ 3.000,00
€ 225,00
€ 147,25
€ 7.595,54

--

Boeksaldo zakelijke rekening

31-12-2016

Boeksaldo kapitaalrekening
Rente 2016

31-12-2015

Boeksaldo kapitaalrekening

31-12-2016

+

€ 7.595,54
€ 8.919,75

€ 13.471,91
€
66,71
€ 13.538,62
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Balans per 31
december 2016
31 december
2016

31 december
2015

31 december
2016

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen
vermogen 23.037
23.037

Materiële vaste
activa
Computer, printer,
vaste schijven

500
500

750
750

8920
13539
78
22537

7865
13472
0
21337

31 december
2015

22.087
22.087

Vlottende activa
Liquide middelen
zakelijke rekening
kapitaalrekening
Kas

Totaal activazijde

23.037

22.087

Totaal
passivazijde

23.037

22.087
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Begroting 2017
Ontvangsten:
KNGF opslag 2017
KNGF Donatie 2017
Begunstigers
Schenkingen
Urkdag
Rente

€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.800,00
€ 200,00
€ 800,00
€
30,00

Opname Eigen Vermogen

€11.000,00
Totaal Inkomsten

+

€ 20.330,00

Uitgaven:
Bankkosten

€

140,00

Beheer collectie

€

2.520,00

Website

€

600,00

Bestuurskosten

€

2.300,00

Opslag historisch materiaal

€

3.750,00

Project Oral Histoty

€

2.000,00

Urkdag

€

800,00

Administratie
Reserveringen 2017

€

175,00

Faciliteren onderzoek 2017

€ 5000,00

Verhuizing Bibliotheek

€ 6000,00
Totaal Uitgaven:

Resultaat

€ 11.000,00
€ 23.685,00
€

-3.355,00

+
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