VIJF EN TWINTIGSTE JAARVERSLAG

van de

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

(1 januari 2014 - 31 december 2014)
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§ 1 Ter inleiding

In dit jaarverslag van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) wordt een kort overzicht
worden gegeven van de activiteiten van het bestuur, van de gebeurtenissen die betrekking hebben
op de SGF en van de financiële toestand waarin de SGF zich bevindt per 31 december van het
kalenderjaar 2014.
In § 2 wordt verslag gedaan van de samenstelling van het Bestuur en de Raad van Advies.
Daarna wordt vermeld welke activiteiten in het verslagjaar ondernomen zijn die passend waren
voor de doelstellingen van de Stichting .
Een overzicht van de aanwinsten, van historisch materiaal zoals boeken, geschriften en
apparatuur en hun schenkers is opgenomen in § 2c. Tevens wordt een totaal overzicht van alle
begunstigers genoemd per 31 december 2014.

Een verantwoording van de financiën van de SGF over het afgelopen jaar wordt gepresenteerd in
§ 3 evenals de begroting voor het komende jaar 2015.
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§2

Het bestuur, -samenstelling, -vergaderingen, -activiteiten en resultaten.

De samenstelling van het bestuur onderging in het verslagjaar één wijziging en bestond uit:
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
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.
J.P.M. Pillen, algemeen bestuurslid
Fysiotherapeut, wonende te IJsselstein vanaf 02-06-2014

Het bestuur van de SGF vergaderde in 2014, 6 maal in volledige samenstelling, t.w. op:
14 maart
(79ste B.V.)
2 juni
(80ste B.V.)
2 juli
(81ste B.V.)
8 september
(82ste B.V.)
13 oktober
(83ste B.V.)
15 december
(84ste B.V.)

Daarnaast werd regelmatig contact onderhouden met het bestuur van het KNGF en andere
relevante stakeholders. Meer details van resultaten zijn in de andere paragrafen opgenomen.
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Raad van Advies
De samenstelling van de Raad van Advies heeft dit jaar geen wijzigingen laten zien
en bestond uit:

Prof.dr. J. Dekker
Hoogleraar Paramedische Zorg, Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc),
Amsterdam.

Prof.dr. M.J. van Lieburg
Hoogleraar Medische Geschiedenis, Sectie Medische Geschiedenis van de Faculteit der
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam en
Universitair Medisch Centrum, Groningen.

M.H. van Lijf
Fysiotherapeut, oud-voorzitter van het opgeheven Wetenschappelijk Fonds
Fysiotherapie, Amersfoort, oud-voorzitter Landelijke Vereniging van
Fysiotherapeuten in Dienstverband. Lid van verdienste van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie.

Prof.dr. R.A.B. Oostendorp
Emeritus hoogleraar Paramedische Wetenschappen, Afdeling Kwaliteit van Zorg, UMC
St. Radboud, Nijmegen en oud-wetenschappelijk directeur Nederlands Paramedisch
Instituut (NPI), Amersfoort.
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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. Naast het toevoegen van de schenkingen en
verkrijgingen werd een kritische selectie gemaakt welke boeken daadwerkelijk tot het erfgoed
van de fysiotherapie behoren. De eerder ingezette weg, om tot de kern van een
beroepsgerelateerde inhoud van de collectie te komen, werd verder doorgezet. Dat zijn vaak
moeilijke keuzemomenten waar ook de collectie beheerder te rade gaat bij de overige
bestuursleden. Dezelfde keuzemomenten doen zich voor bij de collectie van apparatuur waar een
aantal sterk vergelijkbare(dubbele) uitvoeringen van laag en hoogfrequente electrische stimulatie
apparaten in voorraad zijn.

Collectie Stichting Geschiedenis Fysiotherapie : depot/atelier Foksdiep 8 te Urk.
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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 vervallen andere opslagplaatsen.
Aan de invulling van de doelstelling “ het bevorderen van historische kennis en historische
interesse m.b.t. de fysiotherapie” is ditmaal wat minder invulling gegeven. Slechts één scriptie
van studenten van de Hogeschool van Amsterdam wordt gemaakt in het kader van hun
beroepsopdracht als onderdeel van de bachelorstudie fysiotherapiehun. Deze zal in het volgende
verslagjaar worden afgerond.
Eerdere werkstukken kunnen via een ‘link’ op de site van de SGF benaderd worden:
www.sgfinfo.nl

§ 2b Promotionele activiteiten.
Website, vitrinekast, congressen en andere bijdragen.
Een voortdurend punt van aandacht is het actueel houden, door de collectiebeheerder dhr.A.
Graafland, van onze website. Deze speelt als informatiedrager een alsmaar prominentere rol in
het contact naar buiten en verheugd zich nog steeds in een regelmatige bezoekersstroom. Vele
foto’s van in de loop der jaren verkregen apparatuur werden aan de site toegevoegd. Ook
werden heel wat ‘links’ toegevoegd van collega-instituten in het buitenland. Een compliment op
onze site van onze Canadese collegae doet vermoeden dat we het ‘nog zo gek niet doen’.
Mogelijk dat het Virtuele Museum, dat de Canadese collegae van plan zijn te realiseren, ook
onze Stichting kan inspireren.
Een eerste vitrine in het hoofdkantoor van het KNGF te Amersfoort wordt gevuld met materialen
uit onze eigen collectie.
Een tweede vitrine bevindt zich in de hal van de afdeling fysiotherapie van het St. Antonius
Ziekenhuis te Nieuwegein. Hier is de collectie tentoongesteld die werd verkregen van collega
dhr. H. de Korte.
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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 congres van het
KNGF congres te Utrecht. Vooral de aktie om bezoekers te vragen naar hun favoriete oude
auteurs werkte prima om met hun in gesprek te geraken.(ook over de SGF!) Naast toelichting en
uitleg over onze doelstelling wordt daar vooral goodwill gekweekt. Enkele nieuwe begunstigers
konden worden genoteerd. Dit was weer een nuttig moment voor de Stichting.
Ook op de Domusdag in Utrecht op 11 december waren we present in een gezelschap van
Medisch Historisch geïnteresseerden en volgden een aantal zeer aantrekkelijke voordrachten.
Op de Hogescholen van Fontys werd P.R. materiaal aangereikt en Saxion maakte van onze
collectie gebruik bij hun jubileum. Het bestuur was aanwezig bij het afscheid van dhr. B. Kuijk
van de SPF en bij de oratie van Prof. N.van Meeteren. Diverse vragen uit het veld over
onderdelen van onze collectie werden beantwoord. Het bestuur heeft besloten om geen collectieitems voor actieve inzet uit te geven. Wel werd een item in bruikleen af gestaan om in een
Televisieserie dienst te doen. Hiervoor werden bruikbare contracten opgesteld.
Het Jubileum symposium.
Op 26 september vierden we het feit dat 25 jaar geleden enkele collegae het initiatief namen om
een heilgymnastische bibliotheek op te richten om hiermede het erfgoed van de beroepsgroep op
duurzame wijze te willen bewaren. Inmiddels zien we dat deze doelstelling nagestreefd wordt
door niet slechts een bibliotheek in stand te houden maar ook een collectie van beroepseigen
apparatuur, studiemateriaal, beleidsdocumenten en verenigingsarchieven. Na het verwelkomen
van onze gasten op onze nieuwe locatie te Urk met woorden van onze voorzitter werd een
presentatie gehouden door prof. M. van Lieburg, medisch historicus “ 25 jaar erfgoed beheer,
wat, waar en hoe en hoe nu verder ?” Hij schetste de ontwikkelingen van het Medisch
Leesmuseum te Urk waar onze Stichting deel van uit maakt. De toetreding van verschillende
medisch historische gezelschappen waardoor de onderlinge kracht mee wordt versterkt. Daarna
was het woord aan onze collectiebeheerder dhr.A. Graafland over “ De Mechanotherapie in
Nederland”. Hij schetste de opkomst en teloorgang van de Zander Instituten in Nederland aan het
begin van de 20ste eeuw. Dr. A. de Wijer,fysio-manueel en orofasciaal therapeut, gaf een
terugblik van een meer populair begrip met: “ Hands-on en/of hands off: de geschiedenis van het
aanraken”. De bijeenkomst werd met een traditioneel “Urks visje” uit de hand en een
(paar)glaasje afgesloten.
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§ 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 stilgestaan. Wel heeft een nieuwe collega zich gemeld om
aan het project een vervolg te gaan geven.

Nieuwe aanwinsten.
Een overzicht van de aanwinsten, van historisch materiaal zoals boeken, geschriften en
apparatuur en hun schenkers is hierbij opgenomen:
Ontvangen via collega G.W.Hazelaar van de Stichting Sophia Revalidatie werd een DVD
ontvangen om in onze collectie te worden opgenomen.
Ontvangen van collega van Tongeren uit Diemen een aantal apparaten.
Ontvangen van collega Voskuil uit Leiden een aantal boeken.
Een aanbod voor het opnemen van een oude Curapuls moest in verband met dubbelingen worden
afgewezen.
Een vraag van het NEMO om een deel van hun collectie over te nemen is in overweging
genomen maar niet ingewilligd.
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§ 2d Fondsenwerving.
Begunstigers 2014.
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.
Hieronder wordt een totaal overzicht opgenomen van de begunstigers per 31 december 2014
De trouwe begunstigers zijn:
R.H.Allard
A.T. Apeldoorn
G. Aufdemkampe
Mw. E. Bangma-van Kooten
H. Bijlsma
Mevr. W. Bonneveld
Mevr. I. Bosga-Stork
H.G.Bruin
P.J. Buijs
P. Buys
J. Dekker
Mevr. J.B. van Duyn-Van de Pol
J. van Egmond
Fysiotherapie Mill
Fysiotherapie Karstens en v.d. Meijden
A.Graafland
K.A.de Haan
L.H.A. Hagenaars
Mevr. J. Havelaar-Van Santen
HanzeHogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Utrecht
Mevr. L. Jalink
Mevr. J.M.Kampen-Ritsema
K A. Karel
Mevr. A.M. Kemkes-Verweij
H. Kevenaar
H. Kiers
Kinderfysiotherapie De Bilt
L.de Kloe
S. Kok
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
G. Kwakkel
D. Laman

TERWOLDE
HEILOO
UTRECHT
SOEST
UTRECHT
SPAKENBURG
DOORN
ZELHEM
HILVERSUM
AMERSFOORT
UTRECHT
GORINCHEM
HEILOO
MILL
MAARTENSDIJK
PAPENDRECHT
ARNHEM
KRIMPEN A/D IJSSEL
DEN HAAG
GRONINGEN
AMSTERDAM-ZUIDOOST
UTRECHT
DEN HAAG
OOLTGENSPLAAT
ZWOLLE
KUDELSTAART
ZUNDERT
KAMPEN
DE BILT
SLIEDRECHT
TWELLO
AMERSFOORT
HOOFDDORP
NIEUW-LEKKERLAND
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M.H. van Lijf
K.T.J.H. van der Linden
Mevr. M.Lubbers
Mevr.A.M.Lutgert Boomsma
P. Marseille
Mevr.G.M. van Meerwijk
N. van Meeteren
Dhr. D.J.van Meulen
P.de Meurichy
W.G. van Mourik
Nice Software
Mevr.M.L. van Nieuwenhuizen-van der Hulst
Mevr.R.Nijhuis-v.d.Sanden
R.A.B. Oostendorp
J.Otten
M. Peters
Mevr. G. Peijnenburg
J.P.M. Pillen
F.A. Poot
G.J.C.M. Raats
M.Rietberg
H. Risseeuw
Mevr. E.M. van Rossum-Roozenburg
F.A.Scheffers
Mevr. P.van Schie
W.Schoemans
P.Schouten
R.Schuller
P.P.M Schrama
W.T.F. Schoemans
E.W.J. Schopenhouer
P.H. van Setten
J.Simons
B.Smit
D.Spanjersberg

UTRECHT
RAVENSTEIN
UTRECHT
HATTEM
LEIDSCHENDAM
AMSTERDAM
BUNNIK
GORINCHEM
EINDHOVEN
DEN BOSCH
EINDHOVEN
KROMMENIE
NIJMEGEN
WIJCHEN
VELSEN-ZUID
MILL
AMSTERDAM
IJSSELSTEIN
BILTHOVEN
PUIFLIJK
AMSTERDAM
VOORBURG
DEN HAAG
VOORBURG
HOOFDDORP
DOORWERTH
WINTERSWIJK
WESTBROEK
HAARLEM
DOORWERTH
BILTHOVEN
BUNNIK
RENESSE
VOORHOUT
KALMTHOUT,Belgie
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R.A.Steenbrugge /Hendriks
G.J. Stiksma
R.Tamminga
C.J.Vaartjes
R. Valk
H.M.Vermeulen
A.M.J.S. Vervest
Mevr. M.E.A. Verweij
K.Visser
H.Vossen
Mevr. T. Vrij
D.E. van der Werf en R.M. Minnema
J.Westerik
G.M. Worm
A. de Wijer
H.J.M. Zeydner

DIEPENVEEN
GARMERWOLDE
UTRECHT
KLAZIENAVEEN
HILVERSUM
LEIDEN
AMSTERDAM
TILBURG
ROTTERDAM
HEEMSKERK
OEGSTGEEST
LEEUWARDEN
ENSCHEDE
BERG en DAL
UTRECHT
BEMMEL

Wij willen alle mensen en instellingen hartelijk bedanken voor de steun die zij ons in 2014
hebben gegeven. Wij hopen dat u dat blijft doen.
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§ 3 Financieën.
Financieel verslag 1 jan. 2014-31 dec 2014
€ 8,888.94

Boeksaldo zakelijke rekening 31-12-13

Ontvangsten:
€
€
€ 1,510.00
€ 822.15
€ 600.00
€ 1,002.50

KNGF opslag
KNGF Donatie
Begunstigers
Mini-symposium
Schenkingen
diversen
+

€ 3,934.65

+

€ 3,934.65
________________
€12,823.59

Uitgaven:
Bankkosten
Collectie beheer
ICT/Website
Bestuurskosten
Opslag historisch materiaal
contributie
Kosten Jubileum
+

€ 122.99
€ 3,516.21
€ 192.87
€ 2,037.65
€ 4,911.60
€
20.00
€ 800.00
__________
€ 11,600.36

Boeksaldo zakelijke rekening

-€ 11,600.36
€

31-12-14

Boeksaldo kapitaalrekening
01-01-14
Rente t/m 31-12-2014
Jubileum opname
___________
Boeksaldo kapitaalrekening
31-12-14

+
-

1,223.23

€ 13,990.11
€
164.78
€
800.00
€ 13,354.89
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BEGROTING 2015

Boekslado zakelijke rekening

€

1-1-2015

1.223,00

Ontvangsten:
€
€
€

KNGF opslag 2014/2015
KNGF Donatie 2014/2015
Begunstigers

5.000,00
6.000,00
22.000,00

_________
+

€

33.000,00

+

€ 33.000,00
___________
€ 34.223,00

+

€ -11.900,00

Uitgaven:
Bankkosten
Beheer collectie
Website
Bestuurskosten
Opslag historisch materiaal
contributie

€
130,00
€ 3.500,00
€
250,00
€ 2.500,00
€ 5.500,00
€
20,00
_________
+ € 11.900,00

____________

Boekslado zakelijke rekening

Boekslado kapitaalrekening

31-12-2015

€

22.323,00

1-1-2015

€

13.355,00

Rente t/m 31-12-2015

Boekslado kapitaalrekening

+

31-12-2015

€
115,00
___________

€

13.470,00
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Reserveringen 2015
Reserveringen Oral History Project
Reserveringen verhuizing mediatheek
Reserveringen project digitaliseren
Reservering uitbreiding huisvesting

€ 3,000.00
€ 2,000.00
€ 3,000.00
€ 4,000.00
€12,000.00
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