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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 2021. 

Het jaar 2021 stond uiteraard in het teken van een grote pandemie waar het hele 

land mee te maken had. 

Maar ondanks het feit dat op 31 december nog geen helder zicht is op een eind van 

de pandemie kunnen we toch terugzien op een succesvol jaar. 

Door, net als het hele land, snel over te schakelen op digitaal vergaderen, was er 

toch sprake van voldoende continuïteit. 

Ook met het toepassen van allerhande maatregelen in het Trefpunt op Urk, gingen 

de werkzaamheden van de curatoren toch door. Ook het streamen van de Urk-dag 

en de talloze andere cursussen, bleef het contact met de historisch geïnteresseerden 

bestaan. Niet in het minst door de geweldige nieuwe apparatuur op Urk en de niet 

aflatende ondersteuning bij dit soort vernieuwingen door de staf van het Trefpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 of 13 
 

 
§ 2 Het bestuur, leden van verdienste. 

 

Bestuurssamenstelling: 

De samenstelling van het bestuur in het verslagjaar: 

Dhr. Anton de Wijer, voorzitter 

Dhr. Wim Schoemans, secretaris 

Dhr. Hendrik Jan Kok, penningmeester 

Dhr. Rob Karstens, curator 

Dhr. Ronald Valk, curator, webmaster 

 

 

 
 

Leden van verdienste: 

Dhr. Henk Bijlsma 

Dhr. Aad Graafland 
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Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de SGF vergaderde in 2021, 5 maal:  

17 februari         (122ste B.V.) 

22 april                        (123ste B.V.) 

24 juni      (124ste B.V.) 

26 augustus       (125ste B.V.) 

4 november      (126ste 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. 

 

In de loop van het verslagjaar namen Mw. Gerda Bangma en Mw. Lutgert Boomsma 

afscheid van het bestuur. De voorzitter heeft met passende woorden hun afscheid 

begeleid. 
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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 de bibliotheek is intussen een 

imposante collectie materialen en apparaten die in ons beroep worden en werden 

gebruikt aan ons bezit toegevoegd. Een bezit dat door schenkers nog met regelmaat 

wordt uitgebreid. Zo ook dit verslagjaar. 

 

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 NVFK zijn daarvoor bereid gevonden: 

Mw. Truus Vrij-Rohmer en Mw. Regina Ram. 

Voor de NVFS is daarvoor aangesteld: 

Dhr. Dick Zaanen 

Voor de NVFG is daarvoor verantwoordelijk: 

Dhr. Ronald Valk 

Voor de NVOF is dat: 

Mw. Gerda Bangma 

Voor de NVFB is dat: 

Mw. Marlene Lutgert-Boomsma 
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§ 2b   Promotionele activiteiten.                      

  Website, symposia, congressen en andere bijdragen.  

 

Door de pandemie waren er amper mogelijkheden om fysiek promotionele 

activiteiten uit te voeren. We hopen dat dit in het komende jaar weer opgevat kan 

gaan worden. 

 

Nieuwsbrief. 

Met het uitbrengen van een tweetal 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 24 september waren we, aanwezig om te luisteren naar de bijdrage van collega 

Dr. Erik Hulzebos met als titel De ontwikkeling van de longfysiotherapie in 

Nederland. Afgewisseld met de intermezzo’s van onze eigen curatoren met uitleg 

van oude longapparaten uit de eigen collectie. 

Onder de titel van “ Evidenced based naar contexted based” door Prof. Dr. Annelies 

Pool volgde hierna. En Peter van Schie liet zijn licht schijnen op de 

ontstaansgeschiedenis van de opleiding fysiotherapie in Leiden. 

Een geanimeerde dag weer met voldoende tijd voor de bekende sociale momenten 

sloot de dag mee af. 
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Door de opnieuw opgevlamde Covid pandemie kon dit jaar de dag van de 

Fysiotherapie niet doorgaan.  

 

 

❖  

Doubletten voor verkoop worden nog steeds en doorlopend aangeboden. Dus mocht 

u op zoek zijn naar een titel schroom dan niet de site te raadplegen. 

 

 

❖  

 

 

  

 
 

Enkele nieuwe begunstigers konden worden genoteerd.  

 

❖  

Het gehele jaar door werden artikelen geschreven welke in Fysiopraxis zijn 

gepubliceerd. Kijk voor een overzicht op de site www.sgfinfo.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgfinfo.nl/
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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.                                                                            

Raadpleeg de website voor de laatste interviews. www.sgfinfo.nl 

 

 

 

§ 2d   Fondsenwerving.          

  

Begunstigers  2021                                                         

      

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 financiële 

schenking ontvangen dat wij aan de doelstellingen van de SGF zullen aanwenden 
 

Ook mochten we een mooi legaat ontvangen dat wij aan de doelstellingen van de 

SGF zullen aanwenden. 

Wij willen alle mensen en instellingen hartelijk bedanken voor de steun die zij ons 

in 2021 hebben gegeven. Wij hopen dat u dat blijft doen. 

http://www.sgfinfo.nl/
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§ 3 Financiën. 

Balans per 31 december 2021 (in Euro's)    

  31 december 2021   31 december 2020 

ACTIVA        

         

Vaste activa        

Materiële vaste activa        

Computer, printer,  €       598,78      €      759,00    

Externe schijf  €       115,00      €      150,00    

    €      713,78      €      909,00  

Vlottende activa        

Debiteuren  €             -          

nog te ontvangen betalingen  €             -        €        36,00    

         

Liquide middelen        

Zakelijke rekening -                         
NL85 INGB 0006065452  €    2.783,08      € 13.123,30    

Zakelijke spaarrekening -       
NL85 INGB 0006065452  €  58.299,32      € 18.999,32    

Stichting kas  €        44,00      €          3,30    

         

    € 61.126,40      € 32.161,92  

          

Totaal activazijde  

 €   
61.840,18     

 €   
33.070,92  

            

      

  31 december 2021   31 december 2020 

PASSIVA        

         

Eigen vermogen        

Jaar resultaat  €  28.806,18      €     -242,00    

Eigen vermogen vorig jaar  €  33.034,00      € 33.020,76    

    € 61.840,18      € 32.778,76  

         

Kortlopende schulden        

nog te betalen bedragen       €      292,16  

         

         

Totaal passivazijde  

 €   
61.840,18     

 €   
33.070,92  
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Jaarrekening 2021 

     

       

  Baten: Realisatie 2021 
  

Begroting 
2021   

Realisatie 
2020 

              

1 KNGF huisvesting en opslag € 10.000,00    €  6.500,00     €  6.000,00  

2 KNGF Donatie   €  2.500,00     €  4.000,00     €  2.500,00  

3 KNGF bijdrage verhuizing  €            -       €            -       €            -    

4 FON project subsidies  €  1.000,00     €  1.000,00     €  2.000,00  

5 Ontvangsten begunstigers  €  3.537,16     €  3.500,00     €  1.590,00  

6 Ontvangsten Urkdag  €     615,00     €     750,00     €     200,00  

7 Ontvangen schenkingen € 33.234,28    €  8.000,00     €  8.773,31  

8 Opbrengsten verkoop  €            -       €            -       €  1.010,00  

9 Bijeenkomsten externen  €     230,00     €            -       €            -    

10 Rente opbrengsten  €            -       €            -       €            -    

11 Opname Eigen Vermogen  €            -       pm     €            -    

11.1 Subsidie PrB/HendrikMuller  €            -       €  9.500,00      

    € 51.116,44   € 33.250,00   € 22.073,31 

       

 Lasten      

       
12 Bestuurskosten  €  1.904,23     €  1.500,00     €  1.456,97  

13 Collectie beheer/overig beheer  €  2.929,07     €  5.000,00     €  4.446,69  

14 Overleg kosten (partners Urk en 
extern)  €  1.277,64     €  1.000,00     €     386,76  

15 Project Oral History/Witness 
seminars  €     361,16     €  2.000,00     €  5.007,71  

16 Project Digitalisering, boeken 
archief en materialen  €            -       €            -       €            -    

17 Project PR/Film  €  5.598,44     €  5.000,00     €  1.243,95  

18 Vrijwilligersdag  €     157,78     €     175,00     €     160,56  

19 Verhuiskosten/  €            -       €            -       €            -    

20 Huisvesting kosten  €  6.200,00     €  6.200,00     €  6.000,00  

21 Opslag historisch materiaal  €            -       €            -       €     200,00  

22 Urkdag  €  1.615,61     €  1.250,00     €  1.495,08  

23 Congressen/symposia  €            -       €            -       €     206,26  

24 Cursussen  €     800,00     €     250,00     €     101,86  

25 Website beheer/ICT  €     163,83     €     500,00     €     759,10  

26 Administratie/contributie/secr  €     883,66     €     450,00     €     414,63  

27 Attenties relaties  €       75,00     €       75,00     €     150,00  

28 Afschrijvingskosten  €     193,60     €     193,00     €       59,67  

29 Bankkosten  €     120,24     €     125,00     €     143,74  

30 Educatie aan ll./studenten  €       30,00     €       75,00     €       82,56  

31 Onderhoud PM  €            -       €            -        

32 Investeringen PM  €            -       €            -        

    € 22.310,26   € 22.793,00   € 22.315,54 

              

   Resultaat  € 28.806,18   € 9.457,00           242,23  
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Toelichting op de Jaarrekening SGF 2021 
 

De Covid-19 epidemie is van invloed geweest de financiën van de SGF. De meeste beperkingen 

werden medio februari 2021 opgeheven waardoor onder andere de Jaarlijkse Urk-dag 2021 

doorgang kon vinden 

 

Resultaat: 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 28.806, -. 

 

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 2021: 

Sinds 2018 heeft de stichting FON (Fonds Op Naam) 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 wordt gebracht. 

Tot op heden hebben wij subsidies mogen ontvangen van: 

- RGF Twente en IJsselzoom (€ 1000,-.) 01-10-2021 

- RGF  Twente en IJsselzoom (€ 1000,-.) 05-03-2021 

- RGF Schiedam (€ 500,-.) 19-01-2021  

 

Deze Fonds op Naam gelden worden gereserveerd op een kapitaalsrekening en worden ieder jaar 

aangewend voor diverse activiteiten en projecten in de regio.  Dit jaar mochten we o.a.  € 2000,- 

aan FON-subsidies ontvangen t.b.v. oral history. 

 

De bijdrage van het KNGF ten behoeve van de opslag en huisvesting werd verhoogd waardoor 

de SGF meer opslagruimte kon huren op Urk. Dit was nodig na een herinrichting van onze 

collectie waarbij ook recente archieven volgens de jongste AVG-normen opgeborgen dienen te 

worden. De huurkosten zijn meer in overeenstemming met de werkelijke kosten gebracht. 

 

De Stichting heeft een grote subsidie ontvangen van St Opl Nijmegen (€ 25.000, -.) 01-06-2021. 

Particulier (WH Mohr) (€ 500,-.) 03-11-2021. 

 

Collectie beheer:  

De kosten collectie beheer zijn in 2021 beperkt geweest wegens de maatregelen in verband met 

Covid-19. In 2021 jaar zijn er een gering aantal uren gaan zitten in het orderenen en herinrichtten 

van de collectie. In 2021 is een grote hoeveelheid boeken en materialen aangeleverd. 

 

Oral History: 

De Oral-History zijn dit jaar ook beperkt vanwege Covid-19. De hogere kosten zijn terug te 

voeren op nagekomen facturen over 2018 en 2019. 

 

Urk-dag: 

Eveneens wegens Covid-19 zijn de inkomsten van de Urk-dag lager dan voorgaande jaren, 

terwijl de kosten nagenoeg gelijk bleven. 
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Hard-ware 

In 2020 is een externa harde schijf en een laptop aangeschaft. De afschrijvingstermijnen- en 

kosten staat in het volgende overzicht 

 

  Bedrijfs Middel Aanschaf per  
Afschrijven 
tot Prijs 

Afschrijvings 
termijn in mnd per mnd 

Afschrijving 
0ver 2021 

1 SDD 03-06-2020 03-05-2025  €     169,00  60  €      2,82   €       33,80  

2 Laptop (Acer)] 01-07-2020 01-06-2025  €     799,00  60  €    13,32   €     159,80  

      Aanschaf  €     968,00    Totaal Afschrijving  €     193,60  

 

 
 

Uithoorn, mei 2022 

Hendrik Kok, Penningmeester SGF 

 


