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Geschiedenis van de vereniging  
De oprichting 
In september 2017 werd er voor de studie verpleegkunde aan de 

Christelijke Hogeschool te Ede een informele borrel georganiseerd. 

Op deze borrel ontstond een kleine vriendengroep van studenten die 

al ruim twee jaar met elkaar de opleiding tot verpleegkundige 

volgden. Hoe kon het dat deze vriendengroep niet al eerder was 

ontstaan? Ten eerste, omdat je weinig medestudenten tegenkomt 

buiten je eigen klas of groep. Ten tweede, omdat de meeste 

studenten zich vooral bezighouden met hun opleiding tot 

verpleegkundige. 

Zo is het idee ontstaan om de 

studievereniging op te gaan richten. Het 

oprichten van een studievereniging lost 

bovenstaande problemen namelijk feilloos 

op. De studenten kunnen mede studenten 

ontmoeten buiten hun eigen klas, groep of 

jaar laag, daarnaast is het een leerzame en 

sociale aanvulling tijdens de opleiding tot 

verpleegkundige. 

 Na een aantal stappen doorlopen te 

hebben werd er door de Christelijke Hogeschool te Ede akkoord 

gegeven voor dit initiatief. Door het vormen van het eerste bestuur 

en de inschrijving bij de notaris was de studievereniging een feit. 

Op de officiële ‘dag van de verpleging’ op 12 mei 2018, 
is de S.V. Caduceus opgericht. 

 

Missie en Visie van de vereniging 
De vereniging streeft ernaar om een aanvulling te zijn voor studenten 

van de opleiding verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool te 

Ede.  

Dit doen wij op basis van onze drie kernwaarden: verdiepen, 

verbreden en verbinden.  

S.V. Caduceus wil meer kennis en kunde meegeven door met elkaar 

te verdiepen en te verbreden in het verpleegkundig beroep. 

Daarnaast wil zij graag een sleutelrol innemen om studenten, 

docenten en het werkveld met elkaar te laten verbinden. Dit wordt 

gedaan door thema-avonden (educatief) en borrelavonden 

(gezelligheid) te organiseren, maar ook om andere activiteiten aan te 

bieden. 

Kortom, de missie van S.V. Caduceus: 
Verpleegkundestudenten een nuttige, leerzame en gezellige 
studietijd te bieden door middel van georganiseerde activiteiten om 
meer kennis te ontwikkelen en (nieuwe) studenten te leren kennen 
aan de Christelijke Hogeschool te Ede.  



Verenigingsgedicht - Een klein vredig dorpje 

 
In een klein vredig dorpje, het oude stille Ede 
Bestaat een heel zacht geluid, een gerucht, een reden 
Een besloten groep van mensen, een vriendengroep misschien 
Nee, deze vriendengroep is hechter. een familie ongezien.  
 
In een klein vredig dorpje het oude stille Ede  
Bestaat een vereniging zo mooi, dat zij thuis nog wordt aanbeden 
Door vriendschap en door broederschap, kennis en vertier 
Met een wapen zo sterk en machtig,  
Luidt steeds de kreet: Meer bier. 
 
In een klein vredig dorpje, het oude stille Ede   
Maakt een hoop goede mensen hun intrede 
Blokken en studeren, en dat met één doel 
De mensheid redden, van tja, een heleboel 
 
In een klein vredig dorpje, we kennen het nu wel 
Is af en toe rumoer, maar is het vaak gezel 
Met de kalmte en die rust is het snel al weer gedaan 
Als die vrienden, die familie komen en gaan 
 
In het mooie stille Ede, bestaat een opleiding zo fijn 
Met mensen die last willen verhelpen, last als onrust, misschien pijn 
Elke ziekte, elk kwaaltje van diarree tot tyfus 
Met een vereniging die hen verbindt, haar naam was Caduceus 
  
 
 

Nu kan ik uren praten over haar leden, haar magie  
Maar dit is niet te beschrijven, het is een gevoel, het is wat ik zie 
Je moet het zelf ervaren, dus schrijf je nu in, vrouw of man!  
Ook dan zul je vlug weten, er is niets wat Caduceus niet kan! 
 
Verenigingsdichter der S.V. Caduceus 
Melchior Beernink 

 

 

De naam: Caduceus 
De studievereniging is vernoemd naar de 

staf van de Griekse god Hermes: de 

Caduceus. Het symboliseert de algehele 

vrede, bescherming en genezing, iets 

waar verpleegkundigen elke dag aan 

denken of mee te maken hebben als zij 

zorg leveren aan patiënten. Het 

Caduceus-teken wordt in Amerika 

gebruikt op de ambulances.   

 

 

 

 

 

 



Bestuurlijke opvolging 
Het oprichtingsbestuur, eerste verenigingsjaar 2018/2019 

Praeses,  Quaestor,  Ab Actis, 

Jelle Roelofs   Maurits Peters Hiske Stienstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede bestuur, tweede verenigingsjaar 2019/2020 

Praeses,   Quaestor,   Ab Actis,   

Heleen Opbroek   Frank Jaarsma  Corine Jansen  

 

Assessor,  

Wilrik Sinia 

 

 

 

 

  



Hoogtepunten verenigingsjaren 

Hoogtepunten eerste verenigingsjaar 2018-2019 
 De eerste officiële thema 
avond van SV. Caduceus was de 
Ambulance avond.  Leden 
mochten een kijkje nemen in 
een volledig uitgeruste 
ambulance.  

 Leden van S.V. Caduceus kregen 
uitleg over het gebruik van 
automatisch reanimeer systeem 
“de Lucas”. 
 

 
 De eerste verjaardag op 12 
mei, de DIES, van de vereniging 
kon je een lekker stukje taart 
eten en een leuke trui bestellen.  

 
En uiteraard alle gezellige 
avonden in de Substitute, zoals de 
“Ik hou van Caduceus avond”.  

 

Hoogtepunten tweede verenigingsjaar 2019-2020 

 

 

Met meer dan 70 leden schaatsen bij ‘Friends On Ice’ in Ede! 

  

Is jouw hart ook vol van S.V. Caduceus? Afgelopen jaar mocht 

iedereen in een (varkens) hart snijden onder leiding van een 

cardioloog uit het Ziekenhuis Gelderse Vallei.  

 



Het bestuur 

Functiebeschrijvingen 
De Praeses is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar 
binnen. De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de 
organisatie. Zijn of haar taken zijn:  

• Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen 
van het bestuur  

• Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en 
doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden)  

• Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en 
buiten (legt contacten tussen de bestuursleden, school en 
externe bedrijven  

De Ab Actis is de schrijver van het bestuur en daarmee van de 
organisatie. Zijn of haar taken zijn:  

• Houdt de opvolging van acties en afspraken in de gaten en 
kijkt of deze nageleefd worden  

• Brieven en andere stukken schrijven en archiveren namens 
de organisatie  

• Bereid de vergaderingen voor  
• Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, 

zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen  
• Bijhouden van de ledenlijst   

 

 
 

 
De Quaestor beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken 
zijn:  

• Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen  
• Doen en ontvangen van betalingen  
• Bijhouden van kas- en bankboek  
• Maken van het financieel jaarverslag  
• Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van 

een begroting  

De Assessor is de adviseur van het bestuur. Zijn of haar taken zijn: 
 

• Aanspreekpunt voor commissies voor het helpen en 
begeleiden van een commissie  

• Het contact blijven houden met school en bedrijfsleven 
• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen met betrekking 

tot verenigingszaken 
• Adviseren over de bestuursvoering en uitvoering  

 

 

 

 

 

 



Commissies 
De vereniging kent vijf commissies, namelijk: 

EducaCie: Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren 
van drie thema-avonden, waarbij de verbreding of verdieping van de 
verpleegkundige beroepsontwikkeling centraal staat. Op deze 
avonden komen er onderwerpen aan bod, die niet binnen het 
normale lesprogramma passen, maar wel enorm interessant zijn. 

SoCie: De SoCie is de commissie die elk jaar drie borrelavonden 
verzorgd. De borrelavonden zijn gericht op gezelligheid en 
verbinding tussen de leden. Stage-ervaringen delen, ‘vieze’ verhalen 
uitwisselen of gewoon even ontspannen, alles kan op deze avonden.  

PromoCie: De leden van deze commissie zijn verantwoordelijk voor 

de promotie en het vergroten van de bekendheid van S.V. Caduceus. 

Zij nemen het voortouw in de communicatie naar de buitenwereld 

en zorgen er bijvoorbeeld voor dat Facebook, Instagram en de 

website up-to-date blijven. 

OpCie: Alles wat er georganiseerd wordt buiten de thema- en 

borrelavonden activiteiten wordt geregeld door de OpCie. De leden 

van deze commissie zijn helemaal vrij in wat zij organiseren.  

KasCie: De leden van deze commissie voeren de controle over de 

Quaestor en de financiën uit.  

Ervaringsverhalen van leden  
Hoi, ik ben Maartje Scherrenburg en sinds een jaar een trots lid van 

S.V. Caduceus. De vereniging geeft mij de ruimte om mij buitenom 

mijn opleiding te verdiepen in mijn toekomstige 

werkveld. Om dit samen te kunnen doen met jongeren 

die dezelfde passie delen voor de zorg is ongelofelijk 

mooi en waardevol!  

Het verbinden van studenten onderling is erg leuk! Ik heb 

via de vereniging mijn medeleden veel beter leren 

kennen en dat is erg leuk. Het schaatsen met de 

vereniging was erg gaaf! Heel bijzonder om met meer 

dan 50 verpleegkundigen in spe op het ijs te staan. Ook 

van de borrelavonden kan ik erg genieten. Ik heb al een hele mooie 

tijd bij de vereniging achter de rug en ik hoop nog een mooie tijd 

tegemoet te gaan. Ook schept de vereniging een band met je 

studiegenoten die zeer waardevol is, een echte aanrader dus! 

 

Hee trouwe leden, 

Mij werd gevraagd wat ik geleerd heb van mijn jaar als praeses. Het 

klinkt misschien wat cliché, maar de vaardigheden die ik afgelopen 

jaar heb geleerd zijn niet op één hand te tellen. Ik heb in het begin 

van het jaar een grote drempel moeten overgaan om heel veel uit 

handen te geven en aan anderen toe te bedelen.  



Maar al snel zag ik dat ik een team van mensen 

om me heen had aan wie ik ook echt veel kon 

toevertrouwen. In de vereniging hebben we 

veel mensen die meehelpen en ook hun 

steentje bijdragen.  

Als voorzitter had ik de luxe om vooral mensen 

te verbinden, brandjes te blussen en volop te 

genieten van wat we met elkaar doen. Ik ben 

verslaafd geraakt aan het gevoel dat ik van de 

vereniging krijg. Ik vind het heerlijk om te zien dat er mensen 

geboeid zijn door een avond en blij naar huis gaan. Ik wil jullie 

vanuit de grond van mijn hart bedanken voor jullie inspanningen, ik 

ben super trots op jullie! 

Heleen Opbroek 

 

Hoi! Mijn naam is Ellen Moll en ik ben sinds september 2019 lid van 

de studievereniging S.V. Caduceus. Dit jaar ben ik de voorzitter van 

de commissie PromoCie. Wat ik zo leuk vind aan de vereniging is dat 

je veel nieuwe verpleegkunde studenten leert 

kennen. Van je medestudenten kan je enorm 

veel leren, wanneer je een opdracht van school 

hebt en je hebt hier een vraag over, dan kan je 

die altijd wel stellen aan een medestudent die 

bijvoorbeeld een jaar hoger zit. Verder zijn de 

avonden die de vereniging organiseert 

leerzaam en gezellig! 

Overige informatie  

Locaties van activiteiten  
Zoals bovenstaand beschreven vinden er jaarlijks verschillende 

activiteiten plaats, maar dit kan op verschillende locaties zijn. De 

educatieve thema-avonden worden met name in het gebouw van 

de Christelijke Hogeschool te Ede gehouden.  

Academiehart op school voor de thema-avonden  

 

 

De borrelavonden horen uiteraard op een daarvoor geschikte 

locatie plaats te vinden, daarom wordt veelal de bovenverdieping 

van biercafé Substitute op het museumplein in Ede afgehuurd. 

Mocht deze locatie onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan is café 

Klein Mokum een zeer goed alternatief.  

  

Café Klein Mokum ➔ 



Lidmaatschap/Lid worden   
Enthousiast om lid te worden van S.V. Caduceus? Meld je dan aan via 

onderstaande link. De lidmaatschap kost €20,00 per jaar. Als lid heb 

je toegang tot de thema- en borrelavonden zonder verdere kosten 

(m.u.v. consumpties en mogelijke kosten bij overige activiteiten).  

Link om je aan te melden: https://www.svcaduceus.nl/word-lid/ 

Aanmelden voor een commissie  
Wil jij je graag in zetten voor de studievereniging met leden uit 

verschillende jaarlagen? Je kunt je aan het begin van het 

verenigingsjaar aanmelden voor een commissie! Zie voor de inhoud 

van de verschillende commissies het hoofdstuk ‘Commissies’    

Aanmelden voor het bestuur  
Wil jij graag in het bestuur? Je krijgt aan het einde van het 

verenigingsjaar een e-mail vanuit het huidige bestuur om te 

solliciteren voor een functie binnen het bestuur voor het jaar 

daaropvolgend.  

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens van S.V. Caduceus  

 
Je kunt ons bereiken via de volgende media:  

 
Email: svcaduceus@che.nl  
 
Website: www.svcaduceus.nl  

 
 Instagram: @studieverenigingcaduceus    

                         

  Facebook algemene pagina:  
S.V. Caduceus www.facebook.com/svcaduceus/  

      
        
 
 
Blijf op de hoogte van nieuwe activiteiten en zet jezelf op 
aanwezig! Mocht je tips, vragen of ideeën hebben, spreek het 
bestuur gerust aan of stuur een berichtje!  
  



 


