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Inleiding 
Met dit jaarverslag 2018 informeren we u graag over onze werkzaamheden en activiteiten wie 

we hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben dan kunt u zich 

altijd wenden tot het secretariaat info@antroposana.nl. 

 

 
1. Verslag van het bestuur 
 

Activiteiten 

 

Website en Profilering 

Antroposana heeft de website aangevuld met een module voor zelfzorg en draagt bij aan de 

website www.antroposofischezorg.nl waar het veld een gezamenlijk manifest heeft ontwikkeld 

om meer professionals te verleiden antroposofisch te gaan werken. 

 

De digitale agenda met betaalfunctie is in 2018 ter beschikking gesteld aan antroposofisch 

werkende therapeuten om zo mensen kennis te kunnen laten maken met antroposofische 

therapieën. Leden krijgen korting op deze activiteiten. 

Landelijk 

Netwerkpartners (met wie hebben we gesproken cq contact gehad (en waarover)): 

 Platformbijeenkomsten Lectoraat Hogeschool Leiden: jubileum is bijgewoond. 
 PAG: er een aantal bijeenkomsten bijgewoond waarbij Antroposana haar bijdrage heeft 

geleverd in de discussie rondom het profileren van de antroposofische gezondheidszorg. 
 NVAZ: langs verschillende kanalen is/zijn er contacten geweest. Onderwerpen waren 

het belang van het goed functioneren van de NVAZ vanuit de patiënten perspectief en 

zaken rondom de geschillencommissie. 
 Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering in mei gesproken met Richard van der 

Hoek (Weleda) i.v.m. de afnemende vraag naar antroposofische middelen; de ervaren 

antroposofisch geschoolde artsen gaan met pensioen en de jongere collega’s moeten er 

nog ervaring mee opdoen. De vraag is hoe Antroposana kan bijdragen om artsen te 

stimuleren om van deze geneesmiddelen gebruik te blijven maken. Bij te weinig afzet 

komt de Nederlandse productie ervan in gevaar. Er is een actieplan gemaakt door 

Antroposana. 
 Ruth Seldenrijk is namens Platform Integrale Geneeskunde (PIG, voorheen PPCG) 

tijdens de bestuursvergadering in juni in gesprek geweest met het bestuur van 

Antroposana. Vooralsnog haken we niet actief bij elkaar aan en houden we elkaar op de 

hoogte. 

 Twee bestuursleden hebben kennis gemaakt met Otwin van Dijk, voorzitter van de 

landelijke Patientenfederatie. De directie overleggen zijn twee keer bezocht in 2018. 

Ook is de werkconferentie (de patiënt in 2030) bezocht door Anne Koopmanschap 

 Daarnaast hebben we samen met Estafette Odin onderzocht of er samenwerking 

mogelijk is door bijvoorbeeld het organiseren van speciale ledenacties. 

 

Internationaal 

Antroposana heeft twee bestuursleden afgevaardigd in november 2018 om deel te nemen aan 

de jaarlijkse vergadering van Europese antroposofische patiëntenverenigingen. Deze was dit 

jaar in Parijs. Antroposana is ook begonnen met het vertalen (Nederlands-Engels) van enkele 

artikelen uit Stroom/Ita om die om niet beschikbaar te stellen voor de zusterverenigingen. 

Verder is Antroposana actief betrokken bij het ontwikkelen van een Europese website 

(penvoerder is de EFPAM). 

 

Magazine 

Ons magazine is vier keer uitgekomen, zoals gepland. Twee keer onder de naam Stroom en 

twee keer als ita. De vier edities hadden respectievelijk de thema’s ‘lekker aarden’, 

‘onverklaarbare buikpijn’, ‘nieuwe huid’ en ‘wilskracht’. 

De laatste editie was daarmee gekoppeld aan het Herfstcongres met hetzelfde thema. 

mailto:info@antroposana.nl
http://www.antroposofischezorg.nl/
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In 2018 hebben we de overstap gemaakt naar een ander productieteam, nadat Petra Essink, 

onze hoofdredacteur van Stroom, na jarenlange prettige samenwerking aangaf toe te zijn aan 

een nieuwe uitdaging. Dat bood ons de gelegenheid om na 14 jaar Antroposana, een 

ontwikkelingsstap verder te maken; waarschijnlijk niet geheel toevallig na 2 keer 7 jaar (na de 

eerste 7 jaar Antroposana kreeg ons magazine de naam Stroom). De grotere zichtbaarheid in 

de wereld die we nastreven voor de antroposofische geneeskunde, geldt ook voor onszelf als 

gezondheidsvereniging. Na een inspirerende lezing door Hans van Tol over Ita Wegman tijdens 

de najaars LRV in 2017, is de naam ita voor ons magazine ontstaan. Ita Wegman, samen met 

Rudolf Steiner wegbereider voor de antroposofische geneeskunde verdient een prominente 

plaats.  

De re-branding van ons blad is geslaagd, alleen de verdere productie heeft niet goed 

uitgepakt. Deze bleek te kostbaar en het proces ondoorzichtig. Daarom is eind 2018 besloten 

om voor de productie op zoek te gaan naar een andere samenwerkingspartner. Het 

redactieteam onder leiding van Manon Berendse werkt nauw en prettig samen, daar zijn we 

heel tevreden over. 

 

Ledenacties 

In 2018 zijn we doorgegaan met het organiseren van ledenacties. Deze werden aangekondigd 

in ons magazine, op onze website en via Facebook gepromoot, naast de ruchtbaarheid die de 

cursusleiders er zelf ook aan gaven. 

 

Overzicht ledenacties 2018 
Datum Titel        Doorgegaan Aantal wv lid 
7 jul  Workshop Zelf brood bakken DRONTEN     nee 
16 jun  Workshop Aan tafel DRONTEN      ja 1 via ons 1  
10 jun  Zilt op je bord: koken met zeewier ZEIST     ja 0 via ons 
9 jun  Workshop Zoet en lekker DRONTEN     nee 
8 jun  Zilt op je bord: koken met zeewier ZEIST     ja 0 via ons 
8 jun  Buikklachten, wat hebben ze je te zeggen? DEN HAAG   nee 
7 jun  Onbegrepen buikklachten, wat willen ze je zeggen? CULEMBORG  nee  
6 jun  Onbegrepen buikklachten, wat willen ze je zeggen? Groningen  nee 
5 jun  Onbegrepen buikklachten, wat willen ze je zeggen? HAARLEM  nee 
5 jun  Onbegrepen buikklachten, wat willen ze je zeggen? Rotterdam  ja 7 7 
2 jun  Workshop Zelf brood bakken  DRONTEN    ja 0 via ons 
27 mei  Vegetarisch in balans   ZEIST     nee 
26 mei  Vegetarisch in balans   ZEIST     nee 
25 mei  Vegetarisch in balans   ZEIST     nee  
19 mei  Workshop Aan tafel   DRONTEN    nee 
13 mei  Workshop Zoet en lekker   DRONTEN    ja 4 3  
25 apr  Ervaar de kracht van wikkelen LEEUWARDEN    ja 3 0 
25 apr  Ervaar de kracht van wikkelen DRIEBERGEN    ja 3 0 
25 apr  Ervaar de kracht van wikkelen GRONINGEN    ja 3 0 
24 apr  Ervaar de kracht van wikkelen BUSSUM     ja 0 via ons 
20 apr  Boetseerworkshop AARDEN AMSTERDAM    ja 2 via ons   2  
19 apr  Ervaar de kracht van wikkelen BERGEN     nee 
17 apr  Ervaar de kracht van wikkelen LEIDEN     ja 7 0 
15 apr  Boetseerworkshop AARDEN EDE     ja 3 2 
14 apr  Boetseerworkshop AARDEN EDE     nee 
7 apr  Boetseerworkshop AARDEN CULEMBORG    ja 5 4 
6 apr  Boetseerworkshop AARDEN AMSTERDAM    ja 6 4 
5 apr  Ervaar de kracht van wikkelen ALMERE     ja 0 via ons 
27 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen AMSTERDAM    nee 
26 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen HEERLEN    nee 
25 mrt  Boetseerworkshop AARDEN EDE     nee 
24 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen ROTTERDAM    ja 1 via ons1 
24 mrt  Boetseerworkshop AARDEN EDE     ja 3 3 
23 mrt  Boetseerworkshop AARDEN AMSTERDAM    nee 
21 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen ROTTERDAM    ja 3 via ons2  
21 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen ARNHEM     ja 6 1  
18 mrt  Boetseerworkshop AARDEN AUSTERLITZ    nee 
17 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen ZUTPHEN    ja 4 3 
31 mrt  De taal van het leven  Zwolle     nee 
17 mrt  Boetseerworkshop AARDEN CULEMBORG    nee 

16 mrt  Boetseerworkshop AARDEN AUSTERLITZ    ja 2 via ons2 
15 mrt  Basiscursus wikkelen  OLST     nee 
14 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen ZEIST     nee 
25 mrt  De kunst van leven  Rotterdam    nee 
9 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen ZOETERWOUDE    ja 2 via ons2 
8 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen DEN HAAG    nee  
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7 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen DRIEBERGEN    ja 4 3  

6 mrt  Boetseerworkshop AARDEN AUSTERLITZ    nee 
5 mrt  Boetseerworkshop AARDEN AUSTERLITZ    ja 3 3 
3 mrt  Boetseerworkshop AARDEN AMSTERDAM    ja 3 3 
3 mrt  Zin in mijn leven   Breda     nee 
1 mrt  Ervaar de kracht van wikkelen NIJMEGEN    nee 
25 feb  Met zin de lente in?  Rotterdam    ja 4 2 
17 feb  Zin in mijn leven   Roosendaal    nee 
16 feb  Op zoek naar warmte  Driebergen    nee 
10 feb  3xdaags een theelepel levenslust Den Hoorn    nee 
21 feb  De taal van het leven  Meppel     nee 
3 feb  Zin in je leven   ARNHEM     nee 
16 feb  Zin en zinnig   Velp     nee 
23 feb  Anders omgaan met depressie Aerdenhout    ja 3 3 
28 jan  Zin in je verhaal    Haarlem     nee  
27 jan  Ga je jouw nieuwe jaar ZINgeven? Den Haag    nee  
24 jan  Zin in je verhaal    Haarlem     nee  
18 feb  Ontdek de zin van je leven  Leeuwarden    nee   
20 jan  De taal van het leven  Leeuwarden    nee 
17 jan  In je element - als een vis in het water Leeuwarden   ja 8 4  
10 feb  De veelkleurige mens achter de docent     nee 

 

Samengevat:  

Totaal 67 acties waarvan er 29 doorgingen en 38 niet. In totaal 90 deelnemers waarvan 55 

leden. Er is veel energie ingestopt door onze officemanager en door de organisatoren. We 

zitten duidelijk nog onderin de leercurve. Komend jaar gaan we het beleid hierin aanpassen, 

met als doel om de acties duidelijker vorm te geven, onder anderen door met een langere 

voorbereidingsperiode te werken, alle inschrijvingen via Antroposana te laten lopen en heldere 

informatie te geven aan de cursusleiders. 

 

Informatiefolders 

Het updaten van de eigen folders blijkt lastiger dan voorzien, o.a. vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van antroposofische artsen om de inhoud mee vorm te geven dan wel te 

toetsen. Bovendien bestaat er een prachtige reeks Gezichtspunten (centrum Sociale 

Gezondheidszorg), waarvan een deel van de onderwerpen overlapt met die van ons. Daarom is 

de samenwerking met Jan Saal van het Centrum Sociale Gezondheidszorg gezocht. 

Afgesproken is om van onze huidige folders, daar waar overlap is met de Gezichtspunten, een 

korte samenvatting van beiden te maken en deze als flyer aan te bieden aan (patiënten van) 

artsen en therapeuten. Via deze flyer kan men de ingang naar meer informatie vinden. Daarin 

werken we behalve met Centrum Sociale Gezondheidszorg ook samen met de NVAA, die de 

informatie inhoudelijk zal toetsen. 

 

Verzekeringspolis 

Hans Bastianen heeft samen met Andreas Reigersman en AON de mogelijkheden voor onze 

polis onderzocht. Het eerdere idee om een vergelijkingssite te maken blijkt helaas onhaalbaar: 

vergelijken van alle polissen op gebied van vergoeding van antroposofische geneeskunde blijkt 

te ingewikkeld om te realiseren. 

Er is door beiden een pitch gemaakt waarmee Flexis bij diverse verzekeraars langs is geweest. 

Echter, er was helaas geen interesse om ons een polis aan te bieden. 

VGZ biedt ook geen polis meer aan, dus onze speciale polis houdt helaas op. De deelnemers 

aan onze huidige polis bij Avéro Achmea krijgen een alternatief aangeboden door deze 

verzekeraar. 

Daarnaast hebben Hans Bastianen en Andreas Reigersman contact gehad met de Gezondheids 

coöperatie, waar men bezig is een speciale zorgverzekering te organiseren voor 

complementaire geneeswijzen. 

 

PGO 

Met frisse energie zijn we gestart met het bijeen brengen van de juiste partijen binnen de AG 

die het komende jaar iets willen/moeten gaan doen met de PGO. De PGO is in het kortst het 

gesneuvelde EPD maar dan beheerd door de patiënt. Als Antroposana zien we een grote kans 

om met het ontwikkelen van Antroposofische zorgprogramma’s in de voorhoede mee te 

bewegen van deze landelijke beweging. Tot nog toe zijn de NVAZ, NVAA, NVKT en het 

Lectoraat aangehaakt bij dit initiatief.  
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Bijdrage aan Bee Foundation 

Antroposana heeft € 5.000 gedoneerd ten behoeve van een speciale actie om bijen te redden. 

Deze actie, World Bee Day op 20 mei 2018, is in samenwerking met Seizoener tot stand 

gekomen. Op Vrijescholen en Steinerscholen in Nederland zijn meer dan 50.000 zakjes met 

inheems biologisch bloemzaad uitgedeeld aan leerlingen en medewerkers. Zonder bijen kunnen 

we geen antroposofische geneesmiddelen verkrijgen, ze zijn van levensbelang.  

 

Ledenaantal 

    

per 1-1-2018  mutaties per 1-1-2019 

4455 -311 4144 

 

Verklaring mutatie: door de beëindiging van de Antroposanapolis waar alleen leden gebruik 

van konden maken heeft een grote groep mensen het lidmaatschap van Antroposana 

opgezegd. Opzeggingen door overlijden is de tweede grote groep die voor een negatieve 

mutatie hebben gezorgd. 

 

 

2. Afdelingen 

 

Eindhoven 

Antroposana Eindhoven heeft in het afgelopen jaar 4 lezingen verzorgd: met de thema’s: 

 

1.      Heilige Nachten/ Frans Lutters;  

2.      Koorts/Peter Staal;  

3.      Wat het hart gezond houdt/ Marco Ephraïm;  

4.      Weet wat je eet/René Groenen.  

 

In totaal trokken wij daar ruim 250 bezoekers mee. Mede door een aantal vrijwilligers zijn de 

avonden ook organisatorisch goed verzorgd. Door gerichte acties, is ondanks de opzeggingen 

het ledental toch gestegen. De samenstelling van het bestuur is in beweging, waarbij 

nagestreefd wordt om met de opvolging ook verjonging te realiseren. 

Duindoorn 

Met welke onderwerpen op het gebied van gezondheid en ziekte willen wij ons bezig houden? 

En hoe willen we daarbij te werk gaan? Heel klein beginnen, of door het stimuleren van de 

ontwikkeling van therapeutica of juist door aan te sluiten bij andere groepen? En hoe kunnen 

wij met de andere afdelingen meekijken met Antroposana en hen ondersteunen? Dat zijn de 

vragen waarmee wij ons bezighouden en die ons doen leiden. Er lijkt iets te gaan ontstaan! Zo 

is er ook heel concreet biologisch compost preparaat gemaakt en verdeeld voor diverse 

plaatsen in Den Haag e.o. 

Op 12 maart ’18 tijdens de jaarvergadering van Duindoorn heeft Helene Michielsen na 5 jaar 

haar taak als voorzitter overgedragen aan Sturmy Rommens. Samen met Ellen Bäer 

(secretaris/ penningmeester) coördineert hij Duindoorn. Wij zouden graag zien dat andere 

leden van Antroposana onze afdeling komen versterken (ca. 1x/maand in het Elisabeth 

Vreedehuis op donderdagochtend). Samen doen wij ook van harte de patiënten meditatie van 

Rudolf Steiner. 

https://duindoorn.antroposana.nl/ 

 

 

Platform Antroposofie Fryslân 

Vanuit het Platform Antroposofie Fryslan attenderen we zeer actief (nieuwsvoorziening) op 

activiteiten in de regio. 

Daarnaast is er ook uitwisseling met Groningen en Drenthe (afstemming over activiteiten) 

 
Lezingen 

16 februari ‘Intuïtie, het innerlijk weten in het licht van de antroposofie’.  

https://duindoorn.antroposana.nl/
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Lezing door Edward de Boer, organisatieadviseur, coach en schrijver. 

Over aspecten van intuïtie in de filosofie en antroposofie: Goethe, Kant, Spinoza en in 

levensloop van Rudolf Steiner.  

Over creatieve scheppingskracht, kunst en intuïtie; en de werkgebieden in de antroposofie: de 

scholing van de wil. 

 

6 en 13 april ‘Orgaandonatie in het licht van de antroposofie’.  

Lezing door Henk Verhoog, bio-ethicus. 

Een lezing in het licht van de donorwet, waardoor mensen geen keuze in het Donorregister 

laten vastleggen automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Een 

lezing vanuit een spirituele visie op leven en dood. Wat gebeurt er als organen worden 

weggenomen als iemand hersendood is verklaard? Wat zijn organen spiritueel gezien? Zijn er 

gevolgen in het leven na de dood? Ontstaat er een karmische verstrengeling tussen donor en 

ontvanger?  

Voor het thema orgaandonatie bleek zoveel belangstelling dat we ook een 2e drukbezochte 

avond hierover hebben georganiseerd. 

21 september ‘elektromagnetische straling, je ziet het niet, maar het is overal en gaat dag en 

nacht door je heen!’  

Lezing door Nico Groot, stralings- en ervaringsdeskundige over elektromagnetische straling. 

Over verantwoord gebruik van mobieltjes, elektro sensitiviteit en klachten. En wat te doen om 

risico’s te reduceren. 

Naast het doornemen van deze onderwerpen werd straling met meetinstrumenten ervaarbaar 

gemaakt.  

 

Helianth 

Uitdagingen in het afgelopen jaar 

2018 was voor onze patiëntenvereniging een pittig jaar. Er dienden zich uitdagingen aan waar 

we ons mee te verstaan hadden. De bemensing kwam behoorlijk onder druk te staan 

Inmiddels is er veel gebeurd. Een aantal bestuursleden hebben zich om verschillende redenen 

teruggetrokken en met een klein maar actief bestuur zijn we 2019 enthousiast verder gegaan. 

 

Lezingen 

In mei 2018 heeft Marga Hogenboom de lezing gegeven: ”de paradox van het jong voelen en 

oud zijn” 

In november 2018 heeft de diëtiste van de Helianth een interactieve avond geleid over 

gezonde en vitale voeding. 

 

Cursussen 

Bij de minicursus “kunstzinnig werken met zijdevloeipapier” hebben we als PV ondersteuning 

geboden. 

 

Verder 

In de Lente, zomer en herfst hebben we een Nieuwsbrief uit gegeven. 

De bibliotheek is onder 2 heel actieve vrijwilligers weer verder uitgebreid en op to date 

gehouden. 

Samen met de therapeuten hebben we deelgenomen aan de Lentemarkt van de Vrije School in 

Prinsenland. 

In november hebben 3 bestuursleden deelgenomen aan de Helianth studiedag van de 

therapeuten. Een zeer inspirerende dag waar we meegedacht hebben in de toekomstige ideeën 

voor het therapeuticum. 
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De Keerkring 
De Keerkring heeft drie bestuursleden (in november meldde zich een kandidaat bestuurslid) en 

ruim 500 leden.  

 
Het laatste weekend van juli verhuisden de twee vestigingen van het therapeuticum van 

Haarlem naar het nieuwe Van Dam Huis, waar ook de Antroposofische Vereniging naartoe 

verhuisde alsmede het consultatiebureau.  

Het Van Dam Huis heeft een logo, en alle ´bewoners´ alsook De Keerkring heeft daar een 

afgeleid logo van.  

 

Hoewel De Keerkring geen fysieke plek heeft in het Van Dam Huis zijn wij wel erg betrokken en 

hebben bijvoorbeeld zitting in de p.r. commissie van het Van Dam Huis. De boeken van onze 

onbeheerde bibliotheek hebben wij geschonken aan de beheerde bibliotheek van de 

Antroposofische Vereniging.  

 

Voor de opening eind september hebben we een nieuwe informatiefolder gemaakt.  

 

We hebben vier keer per jaar een overleg met een delegatie van het Therapeuticum.  

 

Op de ALV in mei werd naast het ‘verplichte’ onderdeel een rondleiding gegeven door het Van 

Dam Huis in aanbouw en een lezing over positieve gezondheid.  

De Keerkringkrant had in maart een laatste editie met als thema ‘positieve gezondheid’, in 

november presenteerden we een eenmalige papieren nieuwsbrief om o.a. ons nieuwe logo te 

presenteren en de mensen zonder mailadres op te roepen hun mailadres door te geven bij 

Antroposana.  

 

Wij gaan door met vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief en voor enkele leden zonder 

toegang tot social media een papieren uitdraai.  

Het bestuur van ons Solidariteitsfonds heeft eens per kwartaal vergaderd, en heeft 205 

donateurs. 

 

 

Zonneweg 

Afdeling Zonneweg is gestopt in 2018. Er is geen antroposofisch huisarts meer werkzaam in 

Dordrecht en alle pogingen om er eentje te vinden hebben niets opgeleverd helaas. Ook is 

samenwerking met Rotterdam (Helianth) geprobeerd. Echter, het bestuur van Zonneweg mist 

de antroposofische inbedding in Dordrecht en heeft uiteindelijk besloten zichzelf op te heffen. 

De afronding is netjes verlopen. 

 

 

Symphytum 

Deze afdeling was al langer inactief en is opgeheven, alles is afgehandeld. 

 

 

3. Positie Antroposana en visie voor nabije toekomst 

Antroposana heeft te maken met een al jaren afnemende ledenaantal. De leden van 

Antroposana zijn relatief oud. Om haar werk goed te kunnen doen heeft Antroposana 

betalende leden nodig die voor de benodigde inkomsten zorgen. Het bestuur is zicht zeer 

bewust van de gevolgen van het teruglopende ledenaantal en maakt de organisatie stap voor 

stap klaar om een goede aansluiting te krijgen bij een jonger doelgroep. Met name jonge 

ouders met kinderen willen we kunnen bereiken en aan ons binden. Helaas is ondanks alle 

inspanning is een groei in het aantal leden nog niet gerealiseerd. 

 

Ook voor de nabije toekomst zien we nog niet dat de veranderingen in de organisatie zal leiden 

tot een toename in het aantal leden. Onze visie is om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn bij de 

jongere doelgroep en voor hun een toegevoegde te zijn. Zichtbaar in wachtruimte, sociale 

media en met het blad ita. We willen toegevoegde waarde leveren door het organiseren van 

activiteiten, belangen te vertegenwoordigen in Nederland en Europa, informatie te delen en 

beschikbaar te maken. 
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4. Organisatie 

 

Het bestuur van Antroposana wordt gevormd door 

 

 rol Rooster van aftreden 

M. Doesburg-van Kleffens voorzitter Einde 2e termijn: 14/6/2022 

J.P.C.M. Bastianen penningmeester Einde 2e termijn: 22/6/2021 

B.W. Groot lid Einde 2e termijn: 

23/11/2021 

A. Koopmanschap lid Einde 1e termijn: 

9/12/2020 

 

De termijnen van Wieneke Groot en Marjolein Doesburg-van Kleffens zijn met goedkeuring van  

de LRV in juni verlengd. 

 

Het bestuur van Antroposana bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding volgens de richtlijnen van de belastingdienst.  

 

Er zijn in 2018 geen wisselingen geweest en naar verwachting doen deze zich in 2019 ook niet 

voor. Wieneke Groot zal in 2019 ‘warmdraaien’ als opvolger van René de Winter, in EFPAM 

(European Federation of Patients' Associations for Anthroposophic Medicine). Zij doet dit vanuit 

haar rol als bestuurslid van Antroposana. 

 
Het bestuur heeft negen keer vergaderd op de Boslaan in Zeist. 

 
Er is twee keer een ledenraadsvergadering georganiseerd, op 9 juni en 17 november, beiden 

op de Boslaan in Zeist.  

 

 

Werknemers/backoffice 

 

Antroposana heeft 1 medewerker in dienst, onze officemanager Mirjam van Groenestein. 

Zij heeft een contract voor 24 uur per week. 

Haar werkzaamheden bestaan uit het contact met (potentiële) leden, de afdelingen, logistiek 

rondom ons magazine, PR en communicatie en ondersteuning van het bestuur. 

 

Vrijwilligerspool 

Het bestuur wil graag af en toe gebruik kunnen maken van vrijwilligers voor allerlei ad hoc 

werkzaamheden (verzenden van brieven voor speciale acties en andere administratieve 

klussen). We hebben daarom een oproep gedaan wie er graag wil deelnemen aan een pool 

voor vrijwilligers. Momenteel hebben we 1 persoon die zicht voor deze pool heeft opgegeven. 

 

5. Financiën 

M.b.t. informatie over de financiën verwijzen we graag naar de jaarrekening 2018. 

Over het algemeen zijn er over 2018 geen bijzonderheden te melden. Er was een negatief 

resultaat begroot maar door een legaat en het sluiten van de afdeling in Dordrecht kwam het 

resultaat 11.561,- euro positief uit. De boekhouding is door de kascommissie gecontroleerd en 

in orde bevonden.  


