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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 2020. 

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat dit jaar de boeken in zal gaan als het 

“corona-“jaar. Een echte pandemie hield huis onder de bevolking waarbij we 

lokaal en internationaal werden getroffen. Dat had ook invloed op onze Stichting : 

- een aantal voorgenomen bijeenkomsten moesten worden afgezegd. 

- werken aan de collectie door curatoren werd belemmerd of zelf tijdelijk 

verboden. 

- aanwezigheid op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland werd aan 

corona–maatregelen onderworpen. 

- mogelijk mede door de pandemie werden veel boekenkasten opgeschoond wat 

leidde tot een ruim aanbod van boeken en in mindere mate van apparatuur. 

 

Het bestuur was het gehele jaar voltallig en op het einde van het jaar mochten we 

Dhr. Hendrik Kok begroeten als nieuwe penningmeester waarmee een oude wens 

van Rob Karstens om zijn functie op te delen uitkwam. Hij kon zich daarna 

volledig richten op de collectie. 

 

Het tweeledige doel: kwaliteitsverbetering en beperking van de omvang, zorgden 

voor een blijvende kritische blik op de collectie waarbij we stilaan ook de  kennis 

van onze collega-collectie beheerders van elders in het Trefpunt, absorbeerden. 

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 inhoud daarvan zal elders worden besproken. 
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§ 2 Het bestuur, leden van verdienste  

 

Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur in  het verslagjaar : 

Dr. A.de Wijer, voorzitter 

A.M. Lutgert-Boomsma, MSc,  

W.T.F. Schoemans, MSc, MA, secretaris,  

R. Karstens, penningmeester/curator,  

R. Valk, curator/webbeheerder, 

G.Bangma-van Kooten, bestuurslid/curator NVOF 

 

 

 
 

Leden van Verdienste: 

Dhr. Henk Bijlsma 

Dhr. Aad Graafland 
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Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de SGF vergaderde in 2020, 7 maal:  

13 januari      (115de   B.V.) 

12 maart                       (116de   B.V.) 

14 mei     (117de   B.V.) 

24 juni      (118de   B.V.) 

21 augustus     (119de   B.V.) 

5 november     (120ste   B.V.) 

17 december    (121ste   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). 

Mw. Gerda Bangma zal het archief van de Nederlandse Vereniging voor 

Orofasciale Fysiotherapie (NVOF) onder haar hoede nemen 

Uitnodigingen voor het curatorschap aan de andere specialistenverenigingen zijn 

verzonden. 
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Intussen is ons atelier weer aan een uitbreiding toe geweest. Door meer 

oppervlakte en een herschikking van de collectie is er meer zicht op hetgeen we in 

huis hebben en wordt ook het werken daarmee aangenamer. 

Zie voor alle informatie en een foto impressie 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. Een afstemming met de website van het Trefpunt is een grote wens 

wat betreft inhoud, werkwijze en uitvoering. Voor 2021 zal hiermee een begin 

worden gemaakt. 

 

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 25 september stonden we in ons Atelier, Foksdiep 8 te Urk weer voor u klaar 

om ons samen te verdiepen in onze eigen geschiedenis. 

  

http://www.sgfinfo.nl/
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Voorzitter Anton de Wijer kon in een goed gevulde colloquium-ruimte de bijdrage 

van de drie sprekers aankondigen. 

 

 

 

Prof. Dr. Rob de Bie,  

de geschiedenis van de fysiotherapie Universiteit Maastricht. 

 

 

Em. Prof. Dr. Ria Nijhuis van der Sanden,  

de plek van de geschiedenis in het Phd traject. 

 

 

Drs. Laetitia Dekker-Bakker.  

Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie van 

wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie. 

 

Domusdag op 12 december 2020 

Een ‘annus climacterius’ is een wisseljaar, of, wat in het Duits zo helder wordt 

uitgedrukt, een ‘Wendejahr’. Voor de wereld van de geneeskunde en 

gezondheidszorg en voor de werkers in de gezondheidszorg geldt dat in het 

bijzonder. Een terugblik die verder reikt dan het begin van de uitbraak plaatst deze 

gebeurtenis in een cultuur- en medisch-historisch perspectief. Zo’n historisch 

perspectief kan bijdragen tot het verstaan van het fenomeen pandemie en van de 

mondiale en nationale reacties op de manifestatie van het covid-19-virus. Namens 

het Domus Overleg had em. prof. dr. Mart van Lieburg, bibliothecaris van de 

KNMG en directeur van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (Urk), 

een prachtig programma samengesteld. met topsprekers als Herman Pleij, Maarten 

van Buuren, Philipp Blom, Roel Coutinho, Jaap Goudsmit, Jan Bakker, Jan 

Anthonie Bruijn en René Héman. 

https://www.medischcontact.nl/annus-climacterius-2020/sprekers-1.htm
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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 ondanks de beperkingen toch 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 film vastgelegd. Op de site kunt u de laatste 

aanwinsten steeds vinden. 

 

Nieuwe aanwinsten. 

Onze bibliotheek-collectie werd uitgebreid door middel van een flink aantal 

schenkingen. Alle aanwinsten zijn op de site weergegeven. 

 

 

§ 2d   Fondsenwerving.          

  

Begunstigers  2020.                                                         

      

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. 

 

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 31 december 2020 (in Euro's)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Computer, printer, 759€            

 vaste schijven 150€            -€            

909€           -€            

Vlottende activa

Debiteuren

nog te ontvangen betalingen 36€             180€           

Liquide middelen

ING bank zakelijke rekening 13.123€       19.199€       

Kapitaalrekening 18.999€       13.999€       

Stichting kas 3€               79€             

32.162€       33.457€       

Totaal activazijde 33.071€       33.457€       

PASSIVA

Eigen vermogen

Jaar resultaat (242)€           1.812€         

Eigen vermogen vorig jaar 33.021€       31.209€       

32.779€       33.021€       

Kortlopende schulden

nog te betalen bedragen 292€           437€           

Totaal passivazijde 33.071€       33.457€       

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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Jaarrekening 2020

Baten: Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

KNGF huisvesting en opslag 6.000,00€        €     10.000,00 6.000,00€       

KNGF Donatie 2.500,00€        €      2.500,00 2.500,00€       

KNGF bijdrage verhuizing  €                -   -€               

FON project subsidies 2.000,00€        €      2.000,00 2.000,00€       

Ontvangsten begunstigers 1.590,00€        €      1.800,00 1.980,00€       

Ontvangsten Urkdag 200,00€           €         200,00 615,00€          

Ontvangen schenkingen 8.773,31€        €     10.000,00 9.480,00€       

Opbrengsten verkoop 1.010,00€        €      1.000,00 5,00€              

Bijeenkomsten externen -€                €         500,00 260,00€          

Rente opbrengsten  €                -   5,00€              

Opname Eigen Vermogen -€                pm 

22.073,31€       €     28.000,00 22.845,00€      

Lasten

Bestuurskosten 1.456,97€        €      1.500,00 871,27€          

Collectie beheer/overig beheer 4.446,69€        €      3.500,00 4.120,92€       

Overleg kosten (partners Urk en 386,76€          

Project Oral History/Witness seminars 5.007,71€        €      5.000,00 2.642,17€       

Project Digitalisering, boeken archief -€                €      5.000,00 180,00€          

Project PR/Changing the Face 1.243,95€        €      3.000,00 1.540,90€       

Vrijwilligersdag 160,56€          83,72€            

Verhuiskosten -€                €                -   

Huisvesting kosten 6.000,00€        €     10.000,00 5.000,00€       

Opslag historisch materiaal 200,00€           €         500,00 717,12€          

Urkdag 1.495,08€        €      1.500,00 2.402,61€       

Congressen/symposia 206,26€           €         400,00 2.083,16€       

Cursussen 101,86€           €         500,00 230,00€          

Website beheer/ICT 759,10€           €      1.500,00 463,83€          

Administratie/contributie/secr 414,63€           €         200,00 531,03€          

Attenties relaties 150,00€           €         100,00 -€               

Afschrijvingskosten 59,67€             €         250,00 -€               

Bankkosten 143,74€           €         175,00 167,87€          

Educatie aan ll./studenten 82,56€             €         100,00 

22.315,54€       €     33.225,00  €     21.034,60 

Resultaat -€ 242,23 -€ 5.225,00 € 1.810,40
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Toelichting op de Jaarrekening  SGF 2020 

 

De pandemie (Covid-19) en ingestelde lock-down per 16-mrt-2020 is van invloed 

geweest op de SGF, ook op financien.  

Resultaat: 

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een tekort van 242,23 

 

Giften, donaties  en schenkingen: 

Het afgelopen boekjaar heeft de stichting weer een aantal donaties en schenkingen 

mogen ontvangen. 

De bestuursleden hebben hun onkosten en vrijwilligers uren geschonken aan de 

stichting voor al het werk wat zij het afgelopen jaar in dienst van de stichting 

hebben gedaan middels een schenkingsbrief. 

 

Subsidies en bijdragen KNGF: 

Sinds 2020 heeft de stichting een aantal FON subsidies mogen ontvangen van een 

aantal voormalige RGF-en. Deze subsidies worden aangewend als projectsubsidies 

voor o.a. oral history,  digitaliseren, pr-projecten.  Er zijn wel een aantal 

voorwaarden aan verbonden : de subsidies dient ten goede te komen aan 

activiteiten, cq projecten voor de regionale leden, waarbij de geschiedenis 

fysiotherapie van hun regio in kaart word gebracht. 

Tot op heden hebben wij subsidies mogen ontvangen van: 

RGF Midden Nederland ( € 5000,-  gedurende 5 jaar te besteden tot 2023)  

RGF Twente IJsselzoom ( € 1000,-) 

Deze Fonds op Naam gelden worden gereserveerd op een kapitaal-rekening en 

worden ieder jaar aangewend voor diverse activiteiten en projecten in de regio.   

Ontvangst NVBF/SRBF 1000,- wegens kosten archief. Met dank ontvangen. 

 

Collectie beheer: opmerkingen? 

 

Oral History: 

De  kosten van oral history zijn gestegen dit jaar wegens het opnemen van diverse 

interviews.  

 

Uithoorn, mei 2021 

Hendrik Kok en Rob Karstens, Penningmeester/voormalig penn meester SGF 

 

 

 

 

 

 

 


