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Inleiding
Op 18 juni heeft de kascommissie overleg gehad met Hans Bastianen
( penningmeester) en Astrid van Wifferen , die als externe kracht,
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de administratie.
Ter voorbereiding heeft de kascommissie de concepten van de balans en de
jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende grootboekmutaties
ontvangen , met een toelichting van de penningmeester. Daarnaast hebben wij
ook de conceptbegroting 2015 ontvangen.
De kascommissie heeft het toegezonden materiaal geanalyseerd en vervolgens
als voorbereiding op de bijeenkomt op 18 juni het resultaat van de deze analyse
getransformeerd in een document met een aantal vragen; constateringen en
aanbevelingen.
In de genoemde vergadering is dit uitvoerig aan de orde gekomen.
Wij hebben ook kennisgenomen van het verslag van de kascommissie 2013 .
Daaruit zijn geen formele acties voortgekomen, die om navolging vroegen.
De penningmeester heeft eerst een uitgebreide toelichting gegeven over hoe het
jaar 2014 verlopen is. Niet alleen op het cijferwerk, maar ook organisatorisch.
Door het feit dat er in de loop van het jaar duidelijk werd , dat de
ledenadministratie niet op orde was, moesten er extra maatregelen worden
genomen om dit alsnog te herstellen. Dit heeft gemeenschappelijke
inspanningen gevraagd om dit weer op orde te krijgen, waarbij Mirjam van
Groenestein een positieve bijdrage heeft geleverd. De ontstane situatie had ook
tot gevolg, dat de ledenbijdragen vertraagd zijn binnengekomen en dat er ook
naar leden fouten zijn gemaakt met het uit- en weer opnieuw inschrijven. De
Penningmeester heeft op grond van de ontwikkeling van de liquiditeit een
conservatief beleid gevoerd met betrekking tot de uitgaven. Pas aan het eind van
het jaar was de ledenadministratie onder controle en ontstond pas het beeld, dat
de inkomsten uit contributies alsnog een positief beeld te zien gaven. Positief is
ook dat de contributieverhoging slechts heel beperkt geleid heeft tot
opzeggingen. Uit de toelichting van de penningmeester hebben wij de indruk
gekregen, dat de systeemtechnische aspecten van de ledenadministratie met de
interfaces tussen Florido en Exact geen problemen ( meer) veroorzaken. De
verwachting is nu, dat de ledenadministratie met de gerealiseerde verbeteringen

in 2015 zal bijdragen aan een reeds eerder ingezette proces van het
vereenvoudigen van de administratie. Op grond van het voorgaande en het feit
dat er een aantal positieve incidentele resultaten aan de orde zijn komt de
kascommissie tot de volgende aanbeveling:
Aanbeveling 1 : Gelet op het relatief hoge resultaat dat in 2014 gerealiseerd is,
stellen we aan het Bestuur en de LRV van 4 juli voor om alsnog een bedrag van
de "overwinst " om te zetten in een bestemmingreserve. Dit vraagt uiteraard een
beleidsmatige onderbouwing , maar als suggesties voor de vergadering zou
gedacht kunnen worden aan een structurele aanpak van de ledenwerving;
mogelijkerwijs het reserveren voor informatiebijeenkomsten in het najaar voor
voorlichtingsbijeenkomsten voor de zorgpolis; respectievelijk voor een plan ter
versterking van de afdelingsstructuur. Effectief kan deze
bestemmingsreservering ook in de begroting van 2016 worden opgenomen. Dit
heeft de voorkeur van de penningmeester.
Aanbeveling 2 : Op grond van het feit dat besloten is om de overbetalingen niet
meer aan de afdelingen te doen toekomen, stellen wij voor om deze categorie
ook niet meer zo te benoemen, maar dit als giften aan te merken.
De ontwikkeling van het ledenaantal blijft een belangrijk aandachtspunt met
name ook op het punt van een representatieve belangenvereniging.
Door het verwerken van de bankgegevens van de afdelingen zonder
rechtspersoonlijkheid , met name : Stedendriehoek en Eindhoven in de balans
en de resultatenrekening van de Vereniging zijn er een aantal afstemproblemen
ontstaan omdat de kasmutaties niet verwerkt worden. Dit in combinatie met het
gegeven, dat het integrale inzicht in het financiële "reilen en zeilen" van de
afdelingen nu niet transparant is, leidt tot :
Aanbeveling 3 : het opstellen van een format, waarbij de afdelingen
verantwoording kunnen afleggen over de integrale financiële gang van zaken.
Het onderscheid van afdelingen met en zonder rechtspersoonlijkheid is eerder
een onderwerp van gesprek geweest, waarbij het streven zou moeten zijn, dat
alle afdelingen zich als autonome entiteiten zouden gaan ontwikkelen en de
banden met het gerelateerde therapeuticum zouden worden losgemaakt. In het
verlengde van aanbeveling 3 zou dan een integraal financieel inzicht in de
financiën van de afdelingen kunnen worden gerealiseerd. Of dit geïntegreerd
moet zijn in de centrale administratie of extracomptabel moeten plaatsvinden
zal door de Penningmeester nog overwogen moeten worden.
In het gesprek zijn een aantal door de kascommissie voorgestelde correcties
door de penningmeester overgenomen en doorgevoerd. De rolopvatting van de
kascommissie was in deze , dat wij ons als vertegenwoordigers van de
afdelingen hebben opgesteld en vanuit die invalshoek ook inhoud hebben

gegeven aan onze wijze van werken. Als een positieve ontwikkeling willen we
ook vermelden, de schriftelijke toelichting van de penningmeester, waardoor we
als LRV ook inhoudelijk inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de financiën
van Antroposana.
Conclusie : Op grond van het constructieve gesprek en de adequate uitwisseling
en de bovenstaande geïncludeerde aanbevelingen hebben wij de stellige indruk
dat de jaarrekening zoals deze aan de LRV op 4 juli wordt gepresenteerd een
getrouw beeld geeft van de financiële positie van Antroposana en wij het
vertrouwen hebben , dat de genomen organisatorische maatregelen een positief
effect zullen hebben op de kwaliteit van de financiële administratie. Op grond
daarvan adviseren wij de LRV om in te stemmen met het voorgenomen besluit
om het bestuur decharge te geven over het in 2014 gevoerde beleid. En hen
daarnaast te bedanken voor hun inzet om het proces van de volledige afbouw
van de VWS-subsidie, naar een gezonde financiële huishouding gestalte heeft
gegeven.
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