Verslag Kascommissie 2016
Leden: Henk Verboom, door terugtrekking van een genomineerd lid, zijn de
werkzaamheden dit jaar alleen door Henk Verboom uitgevoerd
Op 8 juni heeft de kascommissie overleg gehad met Hans Bastianen
( penningmeester) en Astrid van Wifferen van de firma Prüst van Wifferen ,
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de administratie. De afspraak
vond deze keer plaats ten burele van Astrid van Wifferen mede in relatie met de
voortgaande elektronisering van de administratie ( wordt in het verslag
geëxpliciteerd)
Ter voorbereiding heeft de kascommissie de concepten van de balans en de
jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende grootboekmutaties
ontvangen . Daarnaast heb ik ook de begroting 2016 en het verslag van de
kascommissie 2015 ontvangen. Deze informatie werd begeleid door een E-mail,
waarin een beknopte toelichting werd gegeven.
De kascommissie heeft het toegezonden materiaal geanalyseerd en vervolgens
als voorbereiding op de bijeenkomt op 8 juni het resultaat van de deze analyse
getransformeerd in een document met in totaal 40 vragen; constateringen en
aanbevelingen.
In de genoemde vergadering is dit uitvoerig aan de orde gekomen en toegelicht.
Daaruit zijn geen formele acties voortgekomen, die om aanpassing van de
concept jaarrekening vroegen. In vervolg op de discussie van vorig jaar; dat er
wegen gezocht moeten worden om het inmiddels opgebouwde eigen vermogen
structureel in te zetten voor een versterking van de integrale Antroposanaorganisatie en was dit jaar met name geconcentreerd op de hoogte van de
liquiditeit. Het saldo op de 2 relevante bankrekeningen bedroeg per 31 december
142.822. Voor 2017 wordt het Bestuur uitgenodigd hierop beleid te ontwikkelen
mede in relatie met het gesteld in de rapportage van de kascommissie 2015 over
de fiscale aspecten.
De penningmeester heeft een toelichting gegeven over hoe het jaar 2016
verlopen is en dat de in 2015 ingezette verbetering in de leden- en financiële
administratie zich heeft voortgezet. Niet alleen op het cijferwerk, maar ook
organisatorisch. Naast deze efficiëntieverbetering leidt dit ook tot een
aanzienlijke kostenbesparing:

2015
17.395
begroting 2016
15.000
werkelijk 2016
10.110
Dit komt overeen met een kostenbesparing van 42%. Kortom een substantiële
verbetering.
De kascommissie heeft zijn zorgen geuit over de ontwikkeling van het
ledenaantal :
31 december 2015
4.918
begroot ultimo 2016
5.000
werkelijk ultimo 2016
4.709
Mede in relatie met de investeringen en acties die bedoeld zijn om het
ledenaantal te laten groeien, zowel op het vlak van een sterke
patiëntenorganisatie , maar ook ter versterking van de financiële situatie en
daarmee ook van de organisatie.
Met name de analyse van toename en afname naar oorzaak is een belangrijk
item als stuurinformatie. De basis daarvan wordt gelegd door de vastligging van
Mirjam . De analyse van deze informatie vraagt specifieke aandacht van het
Bestuur als basis voor gerichte acties. Daarbij dient expliciet gekeken te worden
naar de opzeggingen in relatie met de zorgpolis. Er zijn nog steeds leden, die de
polis identificeren met de zorgpolis.
Daarnaast verdient ook de versterking van de afdelingen aandacht en met name
het punt van landelijke spreiding en vertegenwoordiging in de grote steden. Dit
mede tegen de achtergrond dat een aantal afdelingen zijn opgeheven.
In de geest van de aanbeveling om gelden te bestemmen voor versterking van de
Antroposana, respectievelijk de Antroposofische Gezondheidszorg heeft het
bestuur een bedrag van 10.000 gereserveerd als voorziening voor een
participatie in het ontwikkelen van een internationale website in samenwerking
met EFPAM. De kascommissie verzoekt het bestuur dringend om op dit punt
ook Het Lectoraat voor Antroposofische Gezondheidszorg te consulteren, omdat
zij uiterst actief zijn in het traject van internationale websites.
Uit de toelichting van de penningmeester en ook uit de analyse van de cijfers is
naar voren gekomen, dat De Wilg nog in de periode vóór de oprichting van
Antroposana een lening had verstrekt aan de plaatselijke arts. Deze is bij de
oprichting van Antroposana niet als lening onderkend. Deze lening wordt nu in
termijnen terugbetaald. De eerste termijn ad 4.059 door De Wilg aan
Antroposana overgemaakt en is als gift verantwoord en is als zodanig een
incidenteel resultaat.
In relatie met de bestemmingsreserve van 7.500 euro is er een situatie ontstaan,
dat er een actief folderbeleid mogelijk is. De voortgang van de uitvoering
verloopt moeizaam. Het Bestuur wordt gevraagd daar prioriteit aan te geven
omdat het mede een middel is om Antroposana zichtbaar te maken.
Recapitulatie:

1.

2.
3.
4.

Het bestuur wordt gevraagd:
Om beleid te ontwikkelen om de aanwezige liquiditeit cq het vermogen
een actieve aanwending te geven met betrekking tot het versterken van de
Afdelingsstructuur van Antroposana
Een actievere analyse van het bestuur op het punt van de gegevens over
mutaties in het ledenbestand.
Een duidelijke positie in te nemen in de afwikkeling van de lening die
door De Wilg in het verleden is verstrekt.
Het ontwikkelen van een actief folderbeleid.

De rolopvatting van de kascommissie was in deze , dat ik mij als
vertegenwoordiger van alle afdelingen en leden heb opgesteld.
Conclusie : Op grond van het constructieve gesprek , met de adequate
uitwisseling van de bovenstaande geincludeerde aanbevelingen, hebben wij de
stellige indruk dat de jaarrekening zoals deze aan de LRV op 17 juni wordt
gepresenteerd een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de
Vereniging Antroposana. Op grond daarvan adviseren wij de LRV om in te
stemmen met het voorgenomen besluit om het bestuur decharge te geven over
het in 2016 gevoerde beleid. En hen daarnaast te bedanken voor hun inzet om
een gezonde basis van Antroposana ontwikkeld te hebben, zij het met de
kritische kanttekening gelden vrij te maken om de Antroposana-organisatie
structureel te versterken.
Henk Verboom

10 juni 2017

