ACHT EN TWINTIGSTE JAARVERSLAG

van de

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

(1 januari 2017 - 31 december 2017)
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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 2017.
Terwijl het jaar 2016 in het teken stond van een grote bestuurswisseling zo stond
2017 in het teken van een verdere taak- en funktieherschikking. Het bestuur was
het gehele jaar voltallig en er vond een uitgebreidde oriëntatie plaats op de inhoud
van de collectie. Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin werd gekeken naar
de rol van diverse items in de documentencollectie als in de apparatuurcollectie.
Het tweeledige doel: kwaliteitsverbetering en beperking van de omvang, maakten
dit noodzakelijk. Een niet geheel verwachtte opdracht om de boekencollectie uit
Amsterdam te verhuizen maakte het ook mogelijk om een definitieve concentratie
van de gehele collectie op Urk te gaan realiseren. Hiervoor werden de nodige
voorbereidingen getroffen.
De rol van het bestuur en de aandacht voor de collectie zijn beide exemplarisch
voor de nieuwe doelstelling van de Stichting als geheel. Na een intensieve
doorlopende aandacht voor verzamelen en conserveren van het erfgoed van de
fysiotherapeutische beroepsuitoefening is de opvatting van het huidige bestuur dat
we toezijn aan het uitdragen van het gedachtengoed aan de huidige generatie
beroepsgenoten en partners. De traditionele URK-dag, met voordrachten met een
historisch-evaluatief karakter, is daar de eerste uiting van en het bestuur heeft de
intentie om hier nog meer vorm aan te gaan geven.
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§2

Het bestuur, leden van verdienste en Raad van Advies

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur in het verslagjaar :
Dr. A.de Wijer,voorzitter, fysiotherapeut, lid van verdienste KNGF, NVMT,
NVOF, oud bestuurslid en oprichter NVOF, oud bestuurslid NVMT. Oud hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, Nederlands Tijdschrift voor
Manuele therapie, wonende te Utrecht.
A.M. Lutgert-Boomsma, MSc, MA, vice-voorzitter, fysiotherapeut . Erelid, oudvoorzitter
Nederlandse Vereniging Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie, oud
bestuurslid NFP, NVFB, voorzitter SOLK-net,wonende te Hattem.
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.
R. Valk, collectiebeheerder, fysiotherapeut, oud bestuurslid Nederlandse
Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie, wonende te Hilversum.

Leden van Verdienste:
Dhr. Henk Bijlsma
Dhr. Aad Graafland
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Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de SGF vergaderde in 2017, 7 maal:
16 januari
(97ste B.V.)
13 maart
(98ste B.V.)
24 april
(99ste B.V.)
7 juni
(100ste B.V.)
4 september
(101ste B.V.)
9 oktober
(102de B.V.)
20 november
(103de 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.
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§ 2a. Stimuleren historisch onderzoek en educatie.
Boeken, scripties en educatieve bijdragen.

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 Nederlandse Vereniging voor KinderFysiotherapie (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 Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
(NVFS) is het curatorschap gekomen op de schouders van collega Dhr.Dick
Zaanen. Mevr.Laura de Boeft zal deze taak op zich gaan nemen voor de
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).
Uitnodigingen voor het curatorschap aan de andere specialistenverenigingen zijn
verzonden.
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Er zijn ver gevorderde plannen om onze historische bibliotheek op de Hogeschool
van Amsterdam in zijn geheel te gaan concentreren in ons depot tevens atelier te
Urk. Deze plannen zijn zeer concreet en worden in het volgende verslagjaar
geeffectueerd.
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. R.Valk. Door zijn inzet en deskundigheid is deze weer
up-to-date. Het vraagt voortdurende aandacht om de actualiteit bij te houden. Dit
proberen we door in eigen beheer filmpjes en berichten op de site te plaatsen.
Daarnaast staan er actuele berichten over schenkingen en de meest recente bijdrage
in Fysiopraxis.
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 binnenkort nog meer te
optimaliseren.
Nieuwsbrief.
Met het uitbrengen van een aantal 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 september stonden we in ons Atelier, Foksdiep 8 te Urk weer voor u klaar
om ons samen te verdiepen in onze eigen geschiedenis.
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Voorzitter Anton de Wijer kon in een goed gevulde colloquium-ruimte de bijdrage
van prof.em Paul Helders aankondigen. Op zijn geheel eigen wijze keek Paul terug
op de ontwikkelingen in ons vak ten aanzien van de behandeling van
ademhalingsproblemen en gewrichtsontstekingen. Zijn (nog steeds) actuele
boodschap was: vraag je iedere keer af wat en vooral waarom je iets doet in het
bijzonder bij al wat langer bestaande interventies ! Loes Jalink keek met de
aanwezigen terug op de ontwikkeling van de Bobath-therapie in Europees en
nationaal perspectief. Vele namen van cursusleiders en pioniers van deze
therapievorm passeerden de revue. Loes heeft zich uitgebreid gedocumenteerd met
cursusmateriaal wat allemaal op Urk in ons archief te bestuderen is. Met de
bijdrage van Dr. Wim Hullegie werden de aanwezigen geconfronteerd met een
andere wijze van benadering van de patiënt en zijn model van de oplossingsruimte
met ondersteuning van soapsynergy. Uit de lezingen bleek wel dat
beleidsbeslissingen door de beroepsgroep vaak verstrekkende gevolgen hebben.

Aandachtig publiek bij de traditionele Urkdag 2017
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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 de Dag
van de Fysiotherapeut op 24 november in het congrescentrum te Barneveld.
In een fraaie stand werd aandacht gevraagd voor de Stichting, werden
(toekomstige) begunstigers geïnformeerd en werd om de aandacht te trekken een
vraag gesteld aan de passanten wie wat wist van het gebruik van onderstaand
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.

Page 9 of 15

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.
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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 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.
Voorheen werden de colleage geinterviewd en werd een
geluidsopname gemaakt. Momenteel worden de interviews weer, zoals vroeger op
video, op film vastgelegd. Ter zijner tijd willen we deze ook op de site mee gaan
weergeven.
Nieuwe aanwinsten.
Onze bibliotheek-collectie werd uitgebreid door middel van een flink aantal
schenkingen. Alle aanwinsten zijn op de site weergegeven.

§ 2d Fondsenwerving.
Begunstigers 2017.
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 2017 hebben gegeven. Wij hopen dat u dat blijft doen.
Vrijwilligers 2017
Mw. H van Kampen
Mw. E. Kuijper
Curatoren:
Mw. T. Vrij-Dohmen namens NVFK
Mw. R. Ram-de Ridder namens NVFK
Mw. L. den Boeft namens NVFG
Dhr. D. Zaanen namens NVFS
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§ 3 Financieën.
Balans per 31122017
31 december
2017

31 december
2016

ACTIVA

31 december
2017

31 december
2016

PASSIVA

Vaste activa
Materiële vaste
activa
Computer, printer,
vaste schijven

jaar resultaat
Eigen vermogen
vorig jaar
Eigen vermogen
250

9449

950

23.037

22.087
32486

23037

€32.486

€23.037

500
250

500

Vlottende activa
Liquide middelen
zakelijke rekening
kapitaalrekening
kas

18544
13569
123

8920
13539
78
32236

Totaal activazijde

€32.486

22537

€23.037

Totaal
passivazijde
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Jaarrekening 2017
Baten:
KNGF opslag (2017/2018)
KNGF Donatie (2017/2018)
Begunstigers
Urkdag
Schenkingen algemeen
Opbrengsten
Bijeenkomsten externen
Rente

Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

7.500,00
5.000,00
2.220,00
410,00
3.636,74
63,00
25,00
30,63

3000
2500
2800
800
200

3000
2500
2650

30

66,71

€ 18.885,37

€ 20.330

€ 8.716,71

864,38
2.005,00
279,00
3.750,00
1.217,58
303,16
336,32
206,20
85,15
250,00
139,19

2300
2520
2000
3750
800
400
600
175

2242,57
1282,20

140

133,40

€ 9.435,98

€ 12.685

€ 7.595,54

9449,39

7645

1121,17

Opname Eigen Vermogen

500

11000

Lasten
Bestuurskosten
Collectie beheer
Project Oral History
Huisvesting en opslag kosten
Urkdag
Congressen/symposia
ICT/ website
Administratie
Attenties relaties
Afschrijvingskosten
Bankkosten

Resultaat

3000,00
225,00
565,12
147,25
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Begroting SGF 2018
Inkomsten:
Begroting
2018
______
_
€ 3.750

Begroting
2017
______
_
€ 3.000

Realisatie
2016
______
_
€ 3.000

Begroting
2016
_______
_
€ 3.000

KNGF donatie

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

Donaties FON

€ 2.000

Subsidie(verhuizing bibliotheek
Amsterdam)

€ 6.000

____________
_
KNGF opslag Historisch materiaal

Begunstigers
(80)

€ 2.800

€ 2.800

€ 2.650

€ 2.000

Schenkingen

€ 5.200

€ 200

€ 500

€ 800

Urkdag

€ 550

€ 800

Opbrengsten

€ 150
€ 67

€ 66

€ 8.717

€ 8.366

Rente
Opname Eigen vermogen
Totaal Inkomsten:

€ 30

€ 30

€ 7.060

€11.000

€30.040

€20.330
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Uitgaven:
Begroting
2018
______
_

Begroting
2017
______
_

Realisatie
2016
______
_

Begroting
2016
_______
_

€ 2.000

€ 2.300

€ 2.243

€ 2.500

Beheer collectie

€ 2.750

€ 2.520

€ 1.282

€ 1.500

Project oral
history

€ 2.000

€ 2.000

Opslag Historisch materiaal

€ 3.750

€ 3.750

€ 3.000

€ 3.000

Verhuizing Bibliotheek Amsterdam

€ 6.000

Urkdag:

€ 1.300

€ 800

Congressen/symposia

€ 400

€ 400

€ 225

Website/ICT

€ 500

€ 600

€ 565

€ 200

Administratie

€ 200

€ 175

€ 147

€ 140

Bankkosten

€ 140

€ 140

€ 133

€11.000

€11.000

Totaal Uitgaven:

€30.040

€23.685

€ 7.595

€ 7.340

Resultaat

€

€ -3355

€ 1122

€ 1026

____________
_
Bestuur (uitgaande van 5
bestuursleden):

Reserveringen
( verhuizing, OHP, beeldbank en
faciliteren onderzoek)

0
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