Verslag Kascommissie 2018
Leden: Henk Stots en Henk Verboom
Op 14 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 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. Daarnaast is de begroting 2018 en het verslag van de kascommissie
2017 ontvangen. Deze werden begeleid door een toelichting van de
Penningmeester op de ontwikkelingen in 2018.
De kascommissie heeft het toegezonden materiaal geanalyseerd en vervolgens
als voorbereiding op de bijeenkomt op 8 mei het resultaat van de deze analyse
in twee afzonderlijke documenten 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 kascommissie stelden wij als eerste punt de opvolging van de
aanbevelingen van vorig jaar aan de orde. Op grond hiervan ontstond een
discussie die met name ging over de rol van de kascommissie. In de loop van de
vergadering ontstond een betere verstandhouding over de door ons ingebrachte
punten.
De kascommissie heeft kritische vragen gesteld over de aanbevelingen die in het
verslag van de kascommissie 2017 aan de orde waren gesteld.
Sub 1
Het aanwenden van zowel de hoge liquiditeit en het relatief hoge vermogen. Het
positieve resultaat is éénmalig gunstig beïnvloed door een gift. Een positief
resultaat kan ook een fiscaal probleem oproepen. Als resultante van het overleg
over de punt wordt alsnog een voorziening van 10.000 euro getroffen voor
noodzakelijke aanpassingen van de website.
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Sub 2
De ontwikkeling van het ledenaantal geeft een negatieve trend te zien. De
kascommissie legt nogmaals haar zorgen voor aan het bestuur.
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.
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 wederom aantal afdelingen zijn opgeheven.
Sub 3
De status van de afwikkeling van aflossen van de lening door Jos Dries aan de
Wilg is nogmaals besproken .Hans heeft bij herhaling geprobeerd met de Wilg
in contact te komen. Vooralsnog staat er een bedrag van 12.177,78 op de
rekening overlopende passiva. De verwachting is, dat deze post in 2018 tot
afwikkeling komt en dan als gift zal worden verantwoord. ( Zie het verslag van
de kascommissie van vorig jaar)
Sub 4
Het ontwikkelen van een actief Folderbeleid. Los van de strategische
overweging was het met name de voorziening van 7.500, die mede door een gift
daarvoor bestemd was. Hans lichtte toe, dat er met de organisatie : Centrum
Sociale Gezondheidszorg ( Van de Gezichtspunten) en de NVAA een positieve
samenwerking is ontstaan, zodat in 2019 de resultaten daarvan zichtbaar gaan
worden.
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, wat door ons effectief
ook nog gemonitord is.
Ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot ITA heeft de
kascommissie zich op standpunt gesteld, dat dit een agendapunt voor de
komende LRV zou moeten worden.
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 29 juni wordt gepresenteerd een getrouw beeld geeft van de financiële
positie van de Vereniging Antroposana. Op grond daarvan adviseren wij de
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LRV om in te stemmen met het voorgenomen besluit om het bestuur decharge te
verlenen over de jaarrekening 2018 en het in 2018 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

30 mei 2019
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