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Inleiding  

Op 30 november 1989, 100 jaar na de oprichting van Het Genootschap ter 
beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland, werd de Stichting tot Behoud 
ener Heilgymnastische Bibliotheek opgericht door P.J.Buijs en dr. 
T.J.A.Terlouw. In 1996 werd de naam van de Stichting veranderd in Stichting 
Geschiedenis Fysiotherapie (SGF).  

 

Huidig bestuur:  

Secretariaat SGF     
Sweelincklaan 7 
6865JB Doorwerth 
026 3341948 
stgefy@kpnmail.nl 

Bankrekening 
IBAN: NL85INGB000606 5452 
tnv. SGF 
Koningin Julianalaan 90 
3738 VD  Maartensdijk 

 

 

Voorzitter 
Anton de Wijer,  Utrecht. 
adewijer@gmail.com 

Vice-voorzitter 
Marlene Lutgert – Boomsma 
amlutgert@kpnmail.nl 

Secretaris 
Wim Schoemans, Doorwerth. 
stgefy@kpnmail.nl 



Penningmeester 
Rob Karstens, Maartensdijk 
rfkarstens.55@gmail.com 

Bestuursleden 

Gerda Bangma-van Kooten  

g.bangma-vankooten@planet.nl 

Ronald Valk, Hilversum 

ronaldvalk@tiscali.nl 

Oud bestuursleden 

Thom Terlouw 

Pieter Marseille 

Peter Buijs 

Henk van Leeuwen(†) 

Gerhart Kramer(†) 

Teun Stekelenburg 

Henk Bijlsma(Lid van Verdienste) 

Aad Graafland(Lid van Verdienste) 

 

 

 

 

 

 



Vrijwilligers (actief):  

Huub Vossen(Publicist) 

Truusje Vrij en Regina Ram zijn curator voor het deel kinderfysiotherapie. 

Laura den Boeft en Ronald Valk zijn curator voor het deel geriatriefysiotherapie. 

Dick Zaanen is curator voor het deel sportfysiotherapie. 

Gerda Bangma is curator voor het deel orofaciale fysiotherapie. 

De oud bestuursleden Henk Bijlsma en Aad Graafland verrichten hand en span 
diensten waar nodig. 

Overige Vrijwilligers:  

Eli Kuijper 
Teun Stekelenburg 
Carry Bakker 
Alma Harrewijn 
Hanny Kampen 
Ron Allard 
Jan Leeuwerink 
Co van Dee 

 

 

Visie  

De SGF is in het leven geroepen om het erfgoed op het terrein van de 
fysiotherapie te verzamelen en te bewaren. Het was en is nog steeds nodig om 
het historisch besef en de historische kennis binnen de beroepsgroep te 
stimuleren. Daarmee wordt bevorderd dat belangrijk historisch materiaal 
omtrent de beroepsuitoefening alsmede beleidsdocumenten, besluitgronden etc. 
voor de beroepsgroep behouden en beschikbaar blijft en toegankelijk wordt voor 
bestudering, onderzoek en publicatie.  

Het doel van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie blijft, zowel voor de korte 
als de lange termijn, zich hiervoor in te zetten en daarmee bij te dragen aan het 



behouden en bevorderen van de historische kennis binnen de beroepsgroep. Met 
behulp van financiële ondersteuning van het KNGF, bijdragen van een beperkt 
aantal collegae probeert de Stichting verandering te brengen. Het doel op 
langere termijn is het vergroten van het historisch besef en de historische kennis 
van het vakgebied van de fysiotherapie.  
 
 
Doelstelling 
De SGF stelt zich momenteel ten doel de historische kennis en interesse met 
betrekking tot de fysiotherapie te bevorderen. Zij doet dit door middel van de 
volgende activiteiten: 

1. Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek en het 
verzamelen van historisch  materiaal ,waaronder foto’s, films, apparatuur.  

2. Het stimuleren van historisch onderzoek. 
3. Educatie o.a. door het plaatsen van artikelen in diverse vaktijdschriften en 

het geven van lezingen en colleges binnen verenigingen en 
opleidingsinstituten op het terrein van de fysiotherapie. 

4. Het stimuleren om de geschiedenis van ons vak weer op het lesrooster te 
plaatsen. Met verschillende opleidingen is er contact om scripties met een 
historisch onderwerp vanuit de SGF te begeleiden.  

5. Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek en het 
verzamelen van historisch  materiaal ,waaronder foto’s, films, apparatuur.  
 De SGF heeft een atelier, documentatiecentrum en opslag, , 
waar  apparaten, boeken, tijdschriften, archieven, foto- en filmmateriaal 
van organisaties en personen zijn ondergebracht. 
 

 

Missie  

De SGF draagt bij aan de professionalisering van de fysiotherapie door de 
fysiotherapeuten en de huidige studenten uit te nodigen kritisch te reflecteren 
over het verleden van het beroep. Door middel van het opzetten van een 
bibliotheek, het bijeenbrengen, ontsluiten en beheren hiervan alsmede van de 
archieven van de beroepsvereniging, het verzamelen en opslaan van gegevens en 
foto’s van o.a. personen welke een prominente rol hebben gespeeld. Door het 
bijeenbrengen van beroepseigen apparaten en -materiaal is er door de SGF 



gewerkt aan de opbouw van een verzameling van tastbare bewijzen van 
ontwikkelingen op het terrein van de fysiotherapie.  

Een dergelijke bronnenverzameling wordt beschouwd als het historische 
fundament onder de identiteit van het beroep van fysiotherapeut. Door 
beschikbaarstelling en de verzamelde bronnen aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen en daarvan op een systematische wijze verslag te doen in 
publicaties en via een doorzoekbare website, verschaft de beroepsgroep zichzelf 
en anderen de mogelijkheid om ontwikkelingen van de fysiotherapie te plaatsen 
in historisch perspectief. Deze uitingsvormen dragen aldus bij tot een betere 
beeldvorming van de fysiotherapie en haar beoefenaren.  

 

De geschiedschrijving 

Geschiedschrijving of historiografie is de geschreven interpretatie van het 
verleden. Een groot gedeelte van het verleden is volledig onbekend doordat het 
letterlijk en figuurlijk spoorloos verdwenen is. Geschiedschrijving is altijd een 
interpretatie. De historicus maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande 
materiaal, ook en vooral om niet de zogeheten omgevallen kaartenbak te 
publiceren, een oeverloos geheel zonder enige structurering. Een zekere mate 
van subjectiviteit is onvermijdelijk, omdat de geschiedschrijver de materie 
vanuit zijn eigen wereld, vanuit zijn eigen opvattingen en zijn eigen 
maatschappelijke situatie benadert (standplaatsgebondenheid). Een verwante 
discipline is geschiedfilosofie. 
In academische kringen wordt onder 'historiografie' ook vaak de studie naar de 
geschiedschrijving zelf bedoeld: geschiedenis van de geschiedschrijving. 
Historiografie brak als volwaardig historische discipline onder invloed van 
het postmodernisme door vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw. 

De geschiedschrijving over de fysiotherapie staat nog in de kinderschoenen en 
verdient voor de komende jaren veel aandacht. Een domeindiscussie dient plaats 
te vinden en keuzes zullen worden gemaakt om te prioriteren. De medische 
geschiedenis heeft in Nederland een academische plek verworven. 
Samenwerken en leren van zijn aandachtspunten. De belangrijkste domeinen 
van medische-historische aandacht zijn de volgende vier domeinen die het 
grootste deel van de medisch-historische belangstelling omvatten (H. Beukers, 
E.S. Houwaart, F.J. Huisman, M.J. van Lieburg, 2011)  

A Het domein van concepten en theorieën  

Het gaat hier om onderzoek naar en onderwijs over: de manier waarop in de 
geneeskunde onderscheid werd gemaakt tussen normaal en pathologisch, de 



conceptualisering van fysiologische processen, opvattingen over de 
verhoudingen tussen organisme en milieu, de lichaam-geest verhouding, het 
komen en gaan van therapeutische systemen.  

B Het domein van de epistemologie (kennistheorie)  

Het gaat hier om onderzoek naar en onderwijs over de botsing en samenwerking 
tussen verschillende kennistradities in de geneeskunde, bijvoorbeeld de 
verhouding tussen laboratoriumkennis en de geneeskunst sinds 1900, de 
betekenis van nieuwe diagnostische technieken voor de medisch-practicus sinds 
de negentiende eeuw, de rol van het Evidence based ideaal.  

C Het domein van de maatschappelijke aspecten en sociale structuren van de 
geneeskunde  

Het gaat hier om onderzoek naar en onderwijs over de organisatie van het 
medische beroep en de gezondheidszorg.  

D Het domein van de cultuurhistorische context  

Het gaat hier om onderzoek naar en onderwijs over de samenhang tussen 
gezondheid- en ziekteopvattingen, risicopercepties van 
gezondheidsbedreigingen, therapeutische en preventieve tradities enerzijds en 
culturele kenmerken van een samenleving of bevolkingsgroepen anderzijds.  

 

Naast het vaststellen en invullen van de belangrijkste domeinen van aandacht in 
de fysiotherapeutische geschiedenis zijn er belangrijke kantelmomenten in de 
geschiedenis die extra aandacht vragen, zoals bijv:  

- Een grote gezondheidscrisis zoals bij een epidemie, pandemie of oorlog. 
- Politieke momenten die strategisch van belang zijn of waren zoals bijv het 

ontstaan van de Wet BIG en de vrije toegankelijkheid voor de 
fysiotherapeut. 

-  Ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het ontstaan van de 
wetenschapscultuur en specialismen. 

- Ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging zoals de registratieplicht, 
kwaliteitsbeleid of contracteerverplichtingen. 

- Culturele aspecten die van belang zijn zoals lichaamscultuur, 
multiculturele samenleving en academische rolvervulling incl verwijzing 
en nieuwe therapieën. 



- Praktijk veranderingen zoals bijv de groepstherapie versus de individuele 
benaderingswijze en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en de 
geïntegreerde eerste lijnszorg. 

- Digitalisering zoals bijv dossiervorming en behandelen op afstand.    

 

Samenwerkende partners:  

Het KNGF is de belangrijkste partner, de SGF is momenteel afhankelijk van de 
materiële en immateriële ondersteuning van de beroepsvereniging.  

Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN), het landelijke 
centrum voor de Medische Geschiedenis op Urk. Dit ‘Trefpunt’ fungeert als 
platform voor de niet-universitaire beoefening van de geschiedenis van de 
geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en de 
fysiotherapie. het Trefpunt worden beheerd door een drietal stichtingen:  

1. De Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en Medisch 
Erfgoed.(SCME), waarbij de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is 
aangesloten. 

2. De Stichting Farmaceutisch Erfgoed. 
3. De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. 

De Nederlandse Vereniging Medische Geschiedenis(NVMG) is de landelijke 
vereniging voor alle geïnteresseerden in de medische geschiedenis. De 
vereniging is opgericht voor en door belangstellenden in de medische 
geschiedenis vanuit een veelheid van disciplines als medici, 
diergeneeskundigen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en 
verloskundigen, historici en andere geïnteresseerden. 

De SGF is aangesloten bij “The International Physiotherapy History 
Association”. Vision statement: 

The International Physiotherapy History Association (IPHA) is a community of 
physiotherapists (physical therapists) and other people interested in promoting 
the study of physiotherapy history at international, national and local levels; our 
vision is “to bring the history of physiotherapy alive”. 

IPHA encourages and promotes research, study, scholarship and publication and 
historical perspectives as a resource in present-day practice, teaching and 
education, regulation, management and leadership and professionalisation. 



IPHA also encourages and supports members in “doing”, using and enjoying 
history. 

We also aim to foster understanding and appreciation of physiotherapy history 
in the wider context of healthcare and health-related topics. 

We will challenge the physiotherapy profession to use and have understanding 
and knowledge of our history in planning and developing the future of the 
profession. IPHA provides support for archiving, collation and dissemination of 
historical materials internationally and nationally. 

 

 

Beleidsvoornemens  

De huidige activiteiten van de SGF hebben geleid tot een stabiele organisatie en 
het moment is aangebroken om het ambitieniveau verder op te voeren:  

De Heilgymnastische Bibliotheek, aanvankelijk ondergebracht in de Mediatheek 
van de Hogeschool van Amsterdam, waarin vooral de vakliteratuur was 
verzameld, is nu samengevoegd met de collectie op Urk. Door een beter 
doorgevoerde selectie wordt de nadruk gelegd op daadwerkelijke 
beroepsgerelateerde boeken. Historische boeken worden daar waar nodig 
gerestaureerd.  
Ook de collectie apparatuur, foto’s en films geven een goed overzicht van de 
ontwikkeling van de fysiotherapie aan beroepsbeoefenaren, opleidingen, 
beroepsvereniging en andere geinteresseerden.  
Aanvullingen door collegae worden regelmatig aangeboden en worden kritisch 
beoordeeld of zij wel een waardevolle toevoeging van de huidige collectie zijn. 

 

Acties portefeuille gericht  

 

Toekomstige actie 1: SGF bij de collegae bekend maken o.a. door middel van 
publicaties in het vaktijdschrift en herhalen van de oproep aan derden om 
vakliteratuur die nog niet in ons bezit is af te staan. Door de grote 
aantrekkingswaarde van foto- en filmmateriaal roepen we op om dit aan de SGF 
ten behoeve van de doelstelling beschikbaar te stellen.  



Toekomstige actie 2: De verzameling beroepsgerelateerde attributen, 
apparaten, toestellen en archieven zijn geconcentreerd en opgeslagen in het 
Medisch Leesmuseum te Urk. De behuizing in Urk is geen museum in de 
traditionele zin, maar een voor bezoekers toegankelijke opslag. Zij kunnen er op 
afspraak worden ontvangen. Door de collectiebeheerders kan er worden 
gewerkt aan het beschrijven, documenteren, reviseren en restaureren van de 
collectie.  

Kennis vergaren over het verleden heeft niet slechts betrekking op de 
beroepsuitoefening maar op de gehele ontwikkeling van het beroep in het 
maatschappelijke krachtenveld. Het ontstaan van de beroepsvereniging, de 
werkgroepen, de specialistenverenigingen hebben allen een specifieke dynamiek 
die niet slechts anekdotische waarde heeft maar ook illustratief is voor de 
tijdgeest, de ontwikkeling van het beroep en de plaats in de gezondheidszorg.  

 

Toekomstige actie 3: In de loop der jaren zijn van diverse apparaten een aantal 
dubbel- exemplaren in de collectie gekomen. Verhuur of afstoten hiervan door 
verkoop is noodzakelijk. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra nog te verwerven 
exemplaren.  

Toekomstige actie 4: Het ontsluiten van archieven die betrekking hebben op de 
opleiding, de beroepsorganisatie, de sociaal-economische aspecten en de 
beleidsdocumenten die hier betrekking op hebben worden door middel van 
moderne middelen(digitalisering) ontsloten zodat ze beter beschikbaar komen. 
Gezien de omvang van e.e.a. zullen we een keuze in volgorde moeten maken.  

Toekomstige actie 5: Omzetting van film-en foto-materiaal verdient alle 
aandacht om de kwaliteit niet te ver terug te laten lopen. Het digitaliseren leidt 
er toe dat beschikbaarstelling via de site mogelijk haalbaar wordt.  

Toekomstige actie 6: Het Oral History Project, waarbij oude collegae worden 
bevraagd over hun loopbaan en de beroepsuitoefening geeft een goede inkijk in 
de opvattingen van weleer. Inmiddels is dit project van start gegaan en is het 
streven jaarlijks 10 opnames te maken en op de website te publiceren.  

Steeds nadrukkelijker blijkt dat het aspiratieniveau van de SGF niet alleen staat. 
In aangrenzende medisch historische verenigingen komen we dezelfde ambities 
tegen. Samenwerking en bundeling van kennis en kunde zijn niet alleen op de 
werkvloer van de beroepsgroepen wenselijk bij het conserveren van het 
gezamenlijke erfgoed. Het waarborgen van continuïteit ten behoeve van 
toekomstige generaties is een van de opdrachten aan het huidige bestuur.  



Toekomstige actie 7: De reeds ingezette werkwijze: concentratie van materialen 
in Urk, zal voortzetting en uitbreiding behoeven. Actief archiefbeheer, 
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en bijscholing gedijd beter in een 
omgeving van gelijkgestemden. Invulling van de aansluiting bij de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Geschiedenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Gestreefd wordt studenten te enthousiasmeren scriptieonderwerpen te kiezen die 
een historische context en content bevatten. 

 

Toekomstige actie 8: Jaarlijks wordt de Urkdag georganiseerd met lezingen 
voor de begunstigers en fysiotherapeuten met interesse voor de geschiedenis van 
het vak. 

 

Toekomstige actie 9: Jaarlijks wordt er een  “witness table” georganiseerd 
waarbij belangrijke historische thema’s door genodigde experts worden 
besproken en vastgelegd. 

 

Toekomstige actie 10: een reizende presentatie “changing the face of 
physiotherapy” zal in de loop van 2020 gereed komen en vanaf 2021 structureel 
gebruikt in bezoeken aan congressen en of gebruikt worden op Hogescholen. 

Toekomstige actie 11: Leergang Geschiedenis Fysiotherapie ontwikkelen.        
De geschiedenis van de Fysiotherapie is tot nu toe in Nederland ad hoc aan bod 
gekomen. Een alomvattend curriculum over de geschiedenis van de 
fysiotherapie ontbreekt. Het bestuur van de Stichting Geschiedenis 
Fysiotherapie ervaart dat er een incompleet beeld bestaat van de 
ontstaansgeschiedenis van zowel ons vak als van de diverse beroepsorganisaties. 
Het maken van een lesprogramma over de geschiedenis van het vak 
fysiotherapie en de ontstaansgeschiedenis van de betrokken beroepsorganisaties 
kan zowel van nut zijn voor het initiële fysiotherapeutisch onderwijs, de 
domeinspecifieke specialismen als van huidige en toekomstige bestuurders. Wie 
zijn geschiedenis niet kent is immers gedoemd deze te herhalen en dit leidt tot 
tijdverlies en inefficiëntie.   

Toekomstige actie 12: Fondsen en subsidie werving t.b.v de projecten en het 
wetenschappelijk onderzoek. 



Toekomstige actie 13: Beroepsinhoudelijke verenigingen benaderen voor 
contactpersonen(curatoren) om het aanwezige verenigingsmateriaal te beheren, 
archiveren, en te documenteren.  

Toekomstige actie 14: Vrijwilligers beleid ontwikkelen . Zowel vrijwilligers 
werven alsmede behouden. 

Toekomstige actie 15: Bijeenkomsten faciliteren op het Trefpunt voor o.a. 
beroepsverenigingen, praktijken, opleidingen ed. voor bijvoorbeeld 
beleidsdagen, vergaderingen, teamuitjes ed.  

Toekomstige actie 16: Intensiveren van de coöperatie met de andere gebruikers 
van het Trefpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEER JAREN BEGROTING  

De financiële middelen van de SGF worden verkregen uit de opbrengst van 
donaties/begunstigingen en door het verkrijgen van een jaarlijkse bijdrage van 
het KNGF.  

De belangrijkste kostenposten van de SGF, zijn huisvestingskosten voor het 
onderbrengen van het historisch materiaal en het beheer van de collectie. De 
beheerskosten van de collectie omvatten de restauratie van boeken, het 
digitaliseren van tijdschriften van werkgroepen en specialistenverenigingen en 
audio-, film- en fotomateriaal. Voor het beheer van het archief zal in de 
toekomst meer professionaliteit nodig zijn. De sociale media vragen binnenkort 
ook om de aandacht.  

De SGF streeft er naar om naast de jaarlijkse donaties, zo mogelijk ook fondsen 
te werven. Het bestuur is voornemens de status van een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) om daarmee ook fiscaal vriendelijk schenken te 
vergemakkelijken.  

Het bestuur wil de continuïteit van de SGF waarborgen door een 
meerjarenbegroting te presenteren zonder winst en verlies kenmerken. Dit kan 
door het vormen en in stand houden van adequate reserves en voorzieningen.  

 

 

 

 

  



Concept meerjaren begroting SGF 2019-2024

Inkomsten:

Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Totale opname 

weerstandsver

mogen

KNGF opslag Historisch materiaal € 6.000 € 6.000 € 10.000,00 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

KNGF donatie € 2.500 € 2.500 € 2.500,00 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500

FON subsidies € 2.000 € 2.000 € 3.000,00 € 3.000 € 2.000 € 0 € 0

Begunstigers (80) € 1.980 € 2.600 € 2.600,00 € 3.000 € 3.400 € 3.800 € 4.200

Urkdag € 615 € 600 € 1.000,00 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 2.500

Schenkingen € 9.481 € 7.000 € 10.000,00 € 12.000 € 13.000 € 14.000 € 15.000

Verkoop opbrengsten € 5 € 40 € 75,00 € 100 € 250 € 500 € 500

Bijeenkomsten externen € 260 € 350 € 500,00 € 900 € 1.400 € 2.500 € 2.500

Rente € 6 € 10 € 5,00 € 0 € 0 € 0 € 0

Opname Eigen vermogen € 3.200,00 € 5.250 € 7.250 € 0 € 0 € 15.700,00

Totaal Inkomsten: € 22.847 € 21.100 € 32.880,00 € 38.250 € 41.800 € 35.800 € 37.200

Uitgaven:

Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Bestuur (uitgaande van 5 bestuursleden): € 871 € 1.000 € 500,00 € 1.000 € 1.200 € 1.400 € 1.600

Beheer collectie € 4.121 € 6.000 € 3.500,00 € 5.000 € 5.500 € 6.000 € 6.500

Project oral history € 2.642 € 1.500 € 4.000,00 € 4.200 € 4.400 € 4.600 € 4.800

Digitaliserings project € 180 € 1.600 € 3.000,00 € 3.500 € 3.500 € 4.000 € 4.000

PR Project € 1.541 € 5.000,00 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Verhuiskosten € 84 € 1.000 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0

Huisvestingskosten € 5.000 € 6.000 € 10.000,00 € 10.500 € 11.000 € 11.500 € 12.000

Opslag Historisch materiaal € 717 € 1.200 € 500,00 € 550 € 600 € 650 € 700

Urkdag: € 2.403 € 1.500 € 2.500,00 € 3.000 € 3.500 € 4.000 € 4.500

Congressen/symposia € 2.083 € 400 € 1.000,00 € 1.500 € 2.000 € 2.200 € 2.500

Seminars € 230 € 0 € 500,00 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000

Website/ICT € 464 € 250 € 1.500,00 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000

Administratie/contributie € 531 € 200 € 200,00 € 300 € 350 € 400 € 450

Attenties relaties € 0 € 300 € 100,00 € 150 € 200 € 250 € 300

Afschrijving € 0 € 0 € 400,00 € 350 € 300 € 250 € 200

Bankkosten € 168 € 150 € 180,00 € 200 € 250 € 300 € 350

Totaal lasten: € 21.035 € 21.100 € 32.880,00 € 38.250 € 41.800 € 45.550 € 48.900

1812,02 0 0 0 0 -9750 -11700

MEERJAREN BEGROTING 2019-2024 

 
 

 

 



Toelichting meer-jaren begroting: 

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie wil met deze  meer-jaren begroting tot uitdrukking brengen, de 
hoeveelheid werk, initiatieven en de uren die nodig zijn voor een effectief erfgoedbeheer, om zo het 
historisch besef over het vakgebied van de fysiotherapie te realiseren. 
 
De prognose voor de toekomst is dat de kosten van diverse projecten, huisvesting en organisatie zullen 
toenemen. Daarbij mag de stichting meevaren op de ontwikkelingen van het Trefpunt  Medische  
Geschiedenis op Urk, waar de fysiotherapeutische collectie is ondergebracht. Door krachtenbundeling met 
de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB), Stichting Farmaceutisch Erfgoed  en KNMG (Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)  kunnen we de overheadkosten van het 
erfgoedbeheer gezamenlijk aanpakken.  Mede hierdoor kan het fysiotherapeutisch erfgoed toegankelijker 
worden voor onze beroepsgroep. 
 
In 2022 hebben we de kritische grens bereikt m.b.t. ons weerstandsvermogen. Willen wij onze ambities en 
structurele activiteiten ook in de toekomst kunnen borgen dan is extra financiering noodzakelijk. Vanaf 2021 
tot 2024 zullen we jaarlijks  € 10.000 extra financiering nodig hebben om de ambities en structurele 
activiteiten te kunnen realiseren. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering zal dat na 2024 met €1000 
per jaar oplopen. 
 
Oral History: 
De stichting wil in de toekomst de oral history verder ontwikkelen, zodat de fysiotherapeuten meer kennis 
gaan krijgen over hun ontstaan en toekomst van hun beroep. Zeker nu we in historische tijden leven 
waardoor de fysiotherapeutische praktijkvoering zo snel veranderd door o.a. de digitalisering (E-health) en 
de ontwikkelingen van de anderhalve meter samenleving.  Er zullen jaarlijks 8- 10 Oral Histories opgenomen 
worden. 
 
Collectie beheer: 
Veel werk staat ons te wachten m.b.t. digitalisering van het foto materiaal van het KNGF, het opzetten van 

een beeldbank, archief, documentatie’s en het verwerken van diverse collecties die binnen komen via 

collega’s die hun praktijk stoppen of bijzondere collecties van hoogleraren die iets betekend hebben voor de 

fysiotherapie. De SGF participeert in een gezamenlijk initiatief van het Trefpunt in samenwerking met de 

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit [SHVB], Stichting Farmaceutisch Erfgoed en Stichting Centrum voor 

Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed [SCME] om de erfgoedcollecties virtueel te ontsluiten 

op het landelijk platform Atlantisch Erfgoed. Voor de ontwikkeling en lancering zal gezamenlijk  subsidie 

aangevraagd worden. Maar elke stichting zal jaarlijks een bedrag van ongeveer €850 licentiekosten moeten 

bijdragen uit eigen middelen. 

PR , onderwijs en lectures: 
De stichting wil zijn werk verder promoten via opleidingen fysiotherapie, en het organiseren van witness-
seminars, symposia’s , Urk-dagen en het uitgeven van diverse publicaties.  
 
Archieven: 
Archieven zoals het recente KNGF archief en het SPF archief zal beveiligd moeten worden volgens de AVG 
regels. Deze archieven zullen zorgvuldig opgeborgen worden in de opslagloods van het KNMG. Hiervoor 
heeft de stichting extra ruimte gehuurd. In de toekomst is het aanstellen van een archivaris noodzakelijk wat 
ook weer meer kosten met zich mee gaat brengen. 
 
Huisvesting: 
De stichting wil naast de donatie van het KNGF de ondersteuning van de kosten voor huisvesting verhogen. 
Dit is noodzakelijk voor het  opslaan en uitzoeken van diverse collecties en archieven. Daarbij willen wij de 



collecties van de beroeps inhoudelijk verenigingen verder tot ontwikkeling brengen en ondersteunen. 
Waarbij ook een beroep zal worden gedaan op financiële ondersteuning van de BI's. 
 
Subsidies: 
Projecten kunnen deels gefinancierd worden door een actief beleid te voeren t.a.v. fondsenwerving en 
crowdfunding en begunstiging van donateurs. 
Middels de FON-gelden kunnen wij diverse projecten tot hooguit 2023 financieren, voorwaarde is wel dat het 
ten goede komt aan de regionale geschiedenis fysiotherapie van de voormalige RGF regio’s.   
 
De FON subsidies die de stichting inmiddels heeft ontvangen vind u in onderstaand tabel: 
 

 
FON SUBSIDIES 

       

         16-04-2020 
 

KNGF/OHP FON Twente en IJsselzoom  2019/2020   2000 

17-12-2019 
 

KNGF/OHP FON Twente en IJsselzoom 2018 
 

1000 

25-04-2019 
 

KON NED GEN FYSIOTHERAP/AMA-pitchavond  
 

1000 

02-05-2018 
 

KNGF bijdrage / FON ON        
   

1000 

02-02-2018 
 

KNGF/ FON RMN  voor 5 jaar       5000 

         

        

 € 
10.000,00  

         Het bedrag werd op een kapitaalsrekening gestort en zo meegenomen in het resultaat van het jaar van 
ontvangst. Dit bedrag  werd als reservering meegenomen in het eigen vermogen op de balans. 
In 2018 werd uit dit fonds een bedrag van € 1408,45 bestemd voor de Oral History. In 2019 werd voor de 
Oral History € 2520,56 opgenomen. 
 
Begunstigers: 
We gaan ervan uit dat in 5 jaar de groei van het aantal donateurs zal toenemen van 80 naar 120 
begunstigers. 
 
Urk-dag: 
Onze jaarlijkse Urk-dag zal een belangrijk moment blijven in onze activiteiten. Het organiseren in coronatijd 
en het aanvragen van accreditatie vergt een extra  financiële inspanning voor de stichting. 
In 2024 vindt het 35 jarig jubileum plaats, hiervoor wil de stichting extra gelden reserveren. 
 
Verkoop: 
De verkoop van artikelen via de stichting in de vorm van doubletten en opbrengsten bij congressen en 
symposia zullen worden gestimuleerd. 
 

 
Bestuur: 
Bestuurskosten (uitgaande van 5 bestuursleden) zijn vergaderkosten en bestaan uit vacatie-uren, reiskosten, 
parkeer en caterings kosten. Er wordt  gemiddeld 6 maal per jaar vergaderd en sinds de coronacrisis ook 
digitaal. De overige kosten die bestuursleden maken worden door de bestuursleden geschonken aan de 
stichting middels een schenkingsbrief.  Deze kosten bestaan deels uit onkosten en de vrijwilligersvergoeding 
per uur besteed aan werkzaamheden t.b.v. de stichting.  
 



De kostenplaatsen per kostenpost zijn als volgt onderverdeeld: 
 

Bestuur 
kosten   Collectiebeheer   Project Oral History   

 
vacatie-uren 

 

vacatie-
uren 

 
vacatie-uren 

 
reiskosten 

 
reiskosten 

 
reiskosten 

 
parkeerkst 

 
catering 

 
parkeerkst 

 
catering 

   
opname/montage 

 
 

    
catering 

    

 
 

 PR project   Digi-project   Urk-dag   

 
vacatie-uren 

 

vacatie-
uren 

 
vacatie-uren 

 
reiskosten 

   
reiskosten 

 
parkeerkst 

   
attenties 

 
catering 

   
catering 

 
drukwerk 

   
huurkosten 

     
opname/montage 

      Congres  en  
Seminar   

ICT/ website 
beheer   Administratie/contributie   

 
vacatie-uren 

 

vacatie-
uren 

 
vacatie-uren 

 
reiskosten 

 
contributie 

 
reiskosten 

 

congres 
kosten 

   
parkeerkosten 

 
seminar 

   
contributie 

     
oveige 

 

 

Maartensdijk, mei 2020 
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