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VFBV Najaarscongres 2016

Op 30 november organiseerden wij op het nieuwe KNVB Sportmedisch Centrum het na-
jaarscongres van de VFBV. Sprekers waren onder andere Edwin Goedhart, Steijn Spreij, 
Christiaan Kruiswijk en Anne-Marie van Beijsterveldt.

Afsluitend was er een gezamenlijk diner met Clubartsen & Consulenten Betaald Voetbal.

Nieuw bestuur

Na vele jaren van goede samenwerking met Hans Wiltenburg, Frank van Deursen en Adrie Polder-
vaart, nemen wij afscheid van hen als bestuursleden. Wij bedanken hen voor hun inspanningen om 
de VFBV te maken tot wat het nu is! Tijdens het Najaarscongres afgelopen woensdag 30 november, 
is er een nieuw bestuur gekozen. Wij zijn trots de volgende bestuursleden aan u te kunnen presente-
ren. Van links naar rechts: Maarten Gozeling (PSV), Rogier Hoek (Sparta), Raymond Meyer (KNVB), 
Eva Blewanus (AJAX), Martin Cruijff (AZ) en Edwin Coret (ADO Den Haag). 

VFBV Voordelen

23 - 25 maart 2017 vindt in het PSV Stadion te Eindhoven de Masterclass Heup en Liespijn bij Spor-
ters plaats. De cursus is een samenwerking tussen Igor Tak en Rob Langhout enerzijds en de VFBV 
anderzijds waarbij de VFBV trots is om deze cursus tegen gereduceerd tarief aan haar leden aan 
te kunnen bieden (€ 550,- i.p.v. € 625,-). VFBV leden hebben tot 24 december voorrang op overige 
fysiotherapeuten, wij adviseren u hier dan ook gebruik te maken aangezien het aantal deelnemers 
beperkt is. Het programma voor deze masterclass kunt u hier downloaden. Aanmelden kan via 
heupliesPSV@gmail.com. Meer informatie vindt u op onze website. 

Contributie

De contributie nota van 90 euro voor uw lidmaatschap VFBV voor seizoen 2016 - 2017 kunt u 
een dezer dagen in uw mailbox verwachten. 

Fijne feestdagen!

Wij wensen u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. Verder willen wij graag 
onze leden en onze sponsoren danken voor dit seizoen!!
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