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Op 8 mei 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 wederom plaats ten burele van Astrid van Wifferen .
Ter voorbereiding heeft de kascommissie de concepten van de balans en de
jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende grootboekmutaties
ontvangen. Als aanbeveling voor de volgende keer is het aan te bevelen dit
materiaal ook op papier ter beschikking te stellen ivm de uit te voeren analyses.
Daarnaast is de begroting 2017 en het verslag van de kascommissie 2016
ontvangen. Deze werden begeleid door een toelichting van de Penningmeester
op de ontwikkelingen in 2017.
De kascommissie heeft het toegezonden materiaal geanalyseerd en vervolgens
als voorbereiding op de bijeenkomt op 8 mei het resultaat van de deze analyse
in een document vastgelegd met vragen; constateringen en aanbevelingen.
In de genoemde vergadering is dit uitvoerig aan de orde gekomen en toegelicht
en zijn aanpassingen toegezegd. In Tweede termijn heeft de kascommissie
vastgesteld of de toegezegde info en mutaties ook hebben plaatsgevonden.
Als opmaat voor de deze vergadering geeft Hans een uitgebreide toelichting op
de problematiek waarmee het Bestuur zich met de beperkte capaciteit uiteenzet,
waarbij het beleidsmatige accent vooral gericht is op het inzetten van de
moderne media.
De kascommissie heeft kritische vragen gesteld over de aanbevelingen die in het
verslag van de kascommissie 2016 aan de orde waren gesteld.
Sub 1
Het aanwenden van zowel de hoge liquiditeit en het relatief hoge vermogen. De
kascommissie heeft begrip voor de toelichting van de penningmeester, dat
gezien de huidige ontwikkelingen het verstandig lijkt om een buffer te vormen.
De discussie die vervolgens gevoerd wordt , leidt er toe , dat de kascommissie
het bestuur toch wil uitnodigen om een langere termijn beleid uit te stippelen en
op grond daarvan beleidsmatige beslissingen te nemen en deze financieel te
verkennen met offertes om daarmee gelden geoormerkt te kunnen reserveren.
Sub 2

Dit betrof het verzoek aan het Bestuur om een actievere analyse van de
ontwikkelingen in het ledenbestand.
Als grote zorg heeft de kascommissie zich wederom uitgesproken over de
ontwikkeling van het ledenaantal en tegelijkertijd het verschijnsel , dat er steeds
minder actieve afdelingen acteren. Naar de overtuiging van de kascommissie is
er zeker een correlatie tussen deze twee verschijnselen. De kascommissie, mede
als representatie van actieve afdelingen pleit er voor om naast het centrale beleid
mbt de inzet van de sociale media de lokale infrastructuur in Nederland te
versterken, omdat de zichtbaarheid juist een element is van lokale aanwezigheid
en vaak ook een hoeksteen is of kan zijn van de totale antroposofische
gemeenschap al of niet specifiek binnen de Antroposofische Gezondheidszorg.
Dit laatste is toch ten principale de doelstelling van Antroposana : om het belang
van de ontwikkelingen van de Antroposofische Gezondheid naar de toekomst te
stimuleren. Ook dat vertaalt zich in de concrete plaatselijke situaties.
De kascommissie heeft alsnog gevraagd om een analyse van de redenen waarom
leden hun lidmaatschap opzeggen. Deze analyse is ons alsnog in tweede termijn
toegestuurd. Deze analyse zou input kunnen zijn voor het te voeren beleid.
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
begroot 2017
5.000
beginstand 2017
4,675
werkelijk ultimo 2017
4.455
Uit de alsnog ter beschikking gestelde info blijkt, dat:
Dat er in 2016 362 opzeggingen zijn geweest en in 2017 364. Dat houdt in, dat
er wel nieuwe leden zij bijgekomen, maar dat de opzeggingen zich op een
dramatisch niveau bewegen. Er zouden 184 opzeggingen zijn in relatie met
financiële reden, waarvan niet betalen 61 en opzegging 123. Dat laatste
argument , ook in relatie met het feit dat er zorgverzekeraars zijn, die dat
vergoeden is dus zorgelijk. 80 leden zijn overleden en 100 hebben opgezegd in
verband met de polis. Overigens in 2017 hebben er 50 leden zich aangemeld
vanwege de polis!!
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 vastlegging
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 het
lidmaatschap 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.
J
Sub 3
Dit betreft de afwikkeling van aflossen van de lening door Jos Dries aan de
Wilg. De kascommissie heeft dit alsnog ook voor 2017 opgevoerd. Deze
constructieve discussie heeft tot de volgende conclusie geleid:
Omdat de mogelijkheid bestaat, dat de door hem (JD) teruggestorte bedragen op
enigerlei wijze nog verrekend moet worden met de oorspronkelijke geldgever is
met terugwerkende kracht afgesproken, dat deze bedragen, die verantwoord
waren als gift alsnog als schuld worden aangemerkt. Dit heeft een materieel
gevolg voor de concept jaarrekening. Het resultaat wordt hierdoor met 12.177
verlaagd. Waarvan 4.059 met terugwerkende kracht op 2016. Als duidelijk
wordt, dat de Wilg respectievelijk de oorspronkelijke geldgever geen aanspraken
uit zullen oefenen kan dit bedrag in combinatie met bedrag, dat in 2018 afgelost
gaat worden alsnog als Gift aangemerkt worden.
Sub 4
Het ontwikkelen van een actief Folderbeleid. Voor de kascommissie was dit
impliciet een toetsing op het alsnog inzetten van de geoormerkte voorziening
van 7.500. In 2017 is een poging ondernomen die jammer genoeg gestrand is.
De hiermee samenhangende kosten zijn verantwoorde op de regel
informatiefolders en niet ten last van de voorziening. Met name ook in relatie
met degene die de middelen verstrekt heeft geeft Hans aan, dat het wel degelijk
de bedoeling is dat aan deze activiteit invulling wordt gegeven.
Vervolgens zijn de issues die in onze rapportage aan de orde waren gesteld
doorgenomen en sommige ter plekke opgelost, respectievelijk toegezegd, dat de
voorgestelde mutaties alsnog verwerkt zouden worden.
Ten aanzien van Stroom werd door Hans vermeld dat op de totale kosten van
Stroom een besparing van 3.000 heeft plaatsgevonden. De KC tekent daarbij aan
dat drukkosten daarentegen met ruim 4.000 zijn gestegen. De besparing op de
Verzendkosten is echter spectaculair: ruim 7.000.
Door het beleidsmatig temporiseren van de uitgaven voor Onderhoud en
verbeteren website en CRM is er in feite sprake van een geflatteerd resultaat.
Ten opzichte van de begroting is dit praktisch 10.000 en ten opzichte van 2016
is dit zelfs 18.000.

De kascommissie vraagt zich af of integraal gezien, de lezersaanbiedingen een
effectieve bijdrage leveren aan de groei van Antroposana. Anderzijds worden er
op deze manier leden bereikt, die door het wegvallen van afdelingen geen
voeling hebben met de lokale omgeving. Naar de mening van de kascommissie
zijn de acties nu met name geïnitieerd vanuit de beroepsverenigingen, waardoor
er een mismatch ontstaat met lokale aansluiting en landelijk aanbod.
De rolopvatting van de kascommissie was in deze, dat wij ons als vertegenwoordigers van alle afdelingen en leden heb opgesteld.
Conclusie : Op grond van het constructieve gesprek, en de overeengekomen
mutaties hebben wij de stellige indruk dat de jaarrekening zoals deze aan de
LRV op 9 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
verlenen over de jaarrekening 2017 en het in 2017 gevoerde Financiële beleid.
Daarnaast past het hen te bedanken voor hun inzet om een “gezonde”
ontwikkeling van Antroposana mogelijk te maken, zij het met de herhaling van
de kritische kanttekening gelden vrij te maken om de Antroposana-organisatie
structureel te versterken.
Henk Stots en Henk Verboom

25 mei 2018

