
Stuur deze bon in een voldoende 
gefrankeerde envelop naar: 
 
Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 
W.T.F. Schoemans  MSc.MA. 
Sweelincklaan 7 
6865 JB  Doorwerth 

Doelstelling SGF 
 

De SGF stelt zich 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. Tot haar educatieve taken rekent de SGF o.a. 

het plaatsen van artikelen in tijdschriften en  

het geven van lezingen en colleges binnen  

verenigingen en opleidingsinstituten op het  

terrein van de fysiotherapie. 

4. De SGF probeert 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. De SGF onderzoekt of het mogelijk is een  

documentatiecentrum op te richten, waar  

archieven, foto- en filmmateriaal van  

organisaties en personen kunnen worden  

ondergebracht. 

6. Tenslotte richt de SGF zich op het werven van 

fondsen. Zonder geld is het werk van de SGF 

niet uit te voeren. Op dit moment is de SGF  

afhankelijk van een vrijwillige bijdrage van  

het KNGF, sponsoren en van donaties van  

particulieren.  

 

Op al deze wijzen draagt de SGF bij aan de  

profilering en professionalisering van de  

beroepsgroep. 

 Houd het  
fysiotherapeutisch 
cultuurgoed  
 in stand 

Secretariaat: 
W.T.F. Schoemans  MSc.MA. 
Sweelincklaan 7 
6865 JB  Doorwerth 
026-3341948 
06-46242810 
stgefy@kpnmail.nl  
www.sgfinfo.nl  

www.sgfinfo.nl  

mailto:stgefy@kpnmail.nl
http://www.sgfinfo.nl/
http://www.sgfinfo.nl/


Ja, ik geef me op als begunstiger van  
de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 

 

Naam:   ___________________________ 
 
Voornaam:   ___________________________ 
 
Geb.datum: ____________________________ 
 
Adres:   ____________________________ 
 
Postcode:   ____________________________ 
 
Plaats:  ____________________________ 
 
Telefoon: ____________________________ 
 
e-mail:  ____________________________ 
 

bedrag:  € ____________________ per jaar 
 

U kunt dit bedrag overmaken op  
 
NL85INGB0006065452  
t.n.v. Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 
Kon. Julianalaan 90 
3738VD Maartensdijk  
 
 
Wij willen u op voorhand dank zeggen 
voor uw bijdrage. 

Elke beroepsgroep kent haar geschiedenis. 
De oorsprong van het beroep Fysiotherapie 
stamt uit de 19de eeuw en heeft gedurende zijn 
bestaan haar plaats in de gezondheidszorg niet 
alleen in Nederland maar ook elders ruim-
schoots bewezen. Reden om trots te zijn maar 
ook reden om het collectief geheugen zeker te 
stellen.  

Steun de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 

In 2019 bestaat de “Stichting Geschiedenis  
Fysiotherapie”, die de taak heeft om de  
historische kennis van en interesse in de  
fysiotherapie te bevorderen, 30 jaar. 
Het verzamelen, opslaan, onderhouden en  
restaureren van “uw professioneel erfgoed”  
kost geld. Heeft u of had u hart voor uw vak en 
wilt u dat het erfgoed daarvan behouden blijft 
voor de toekomst en voor toekomstige  
fysiotherapeuten?  
Dan zijn er een aantal manieren waarop u de 

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie kunt  
ondersteunen: 
 
Schenkingen van: boeken, folders, tijdschriften, 
gebruiksaanwijzingen, foto’s, films, apparaten, 
oefenmaterialen, archieven etc.  
Neem contact op met onze collectiebeheerder 
Ronald Valk: ronaldvalk@tiscali.nl 
 
Vrijwilligerswerk: voor het beheer en onder-
houd maar ook voor diverse projecten zoeken  
wij collegae om samen tot uitvoering te komen. 
Neem contact op met onze voorzitter  
Anton de Wijer: adewijer@gmail.com  
 
Begunstiger: Voor 25 Euro per jaar kunt u ons 
werk ondersteunen. Een aanmeldingsformulier 
vindt u op onze website of vul het bijgaande  
formulier in.  
Neem anders contact op met de secretaris  
Wim Schoemans: stgefy@kpnmail.nl  

Nalaten: U kunt een legaat nalaten en er van 
verzekerd zijn dat deze geheel ten goede komt 
aan het behoud van uw professionele erfgoed. 
Neem contact op met de penningmeester  
Rob Karstens: rfkarstens55q@gmail.com  

mailto:stgefy@kpnmail.nl
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