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Verslag Kascommissie 2015 

Leden: Ron Biesot en Henk Verboom 

 

Inleiding 

Op 3 mei 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 . Daarnaast hebben wij ook de begroting 2015 ontvangen. 

De kascommissie heeft het toegezonden materiaal geanalyseerd en vervolgens 

als voorbereiding op de bijeenkomt op 3 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 en toegelicht. 

Wij hebben ook kennisgenomen van het verslag van de kascommissie 2014 . 

Daaruit zijn geen formele acties voortgekomen, die om navolging vroegen, 

behoudens het feit, dat er wegen gezocht moeten worden om het inmiddels 

opgebouwde eigen vermogen structureel in te zetten voor een versterking van de 

integrale Antroposana-organisatie. Daarbij is een essentieel  fiscaal 

aandachtspunt op grond van de volgende uitgangspunten :  aandachtspunt dat er 

conform de doelstelling van een niet winst beogende Vereniging,  er in 

maximaal 3 opeenvolgende jaren winst mag worden gerealiseerd. Als er in  het 

vierde jaar wederom winst wordt geboekt, dient er zelfs met terugwerkende 

kracht vennootschapsbelasting te worden betaald.  Een stichting / vereniging is 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover een onderneming wordt 
gedreven. Indien in concurrentie wordt getreden is altijd sprake van belastingplicht. Bij structurele 
overschotten wordt daarnaast een winstoogmerk aangenomen (dus belastingplicht). Indien echter de 
winst in een jaar lager is dan € 15.000, dan wel in een jaar en de vier voorafgaande jaren tezamen 
niet meer bedraagt dan € 75.000 is er sprake van een vrijstelling van belastingplicht. Indien deze 
drempel(s) worden overschreden kan met terugwerkende kracht vennootschapsbelastingplicht 

ontstaan. Dit moet dus coûte  que coûte worden voorkomen.   

 

 

De penningmeester heeft eerst een uitgebreide toelichting gegeven over hoe het 

jaar 2015 verlopen is.  Niet alleen op het cijferwerk, maar ook organisatorisch.   

Zoals vorig jaar reeds aangegeven is met name de organisatie van het bureau 

structureel verbeterd. Dit heeft met name in de context zijn positieve repercussie 
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voor de ledenadministratie.  Dat neemt niet weg dat de opbrengsten 2015 toch 

nog negatief beïnvloedt zijn,  oa door het saneren van de wanbetalers (75). Deze 

zijn vervolgens ook geroyeerd. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal leden  

per saldo gedaald is met 303 leden, met een aanwas van 384, mede als gevolg 

van het gebruik maken van de Avero-polis.  De verwachting is nu als vervolg op 

hetgeen vorig jaar reeds werd gememoreerd, dat de ledenadministratie met de 

gerealiseerde verbeteringen in 2015 zal bijdragen aan een reeds eerder ingezette 

proces van het vereenvoudigen van de administratie.  Belangrijk aandachtspunt 

is de ontwikkeling van het ledenaantal . Hier zal mede vanuit de optiek , dat 

Antroposana in eerste termijn een belangenvereniging is, een belangrijke effort 

geleverd moeten worden om het ledental te laten groeien , mede vanuit het 

perspectief van de toekomst van de Antroposofische  Gezondheidszorg. 

De door de kascommissie gestelde vragen zijn adequaat beantwoord en op een 

aantal punten zullen alsnog correcties worden doorgevoerd.  

Aanbeveling 1 :  In het verlengde van hetgeen in 2015 is gerapporteerd over de 

ontwikkeling van het eigen vermogen en de voorgaande opmerking over 

mogelijke fiscale consequenties , zullen er plannen moeten worden uitgewerkt 

om deze investeringsoptie in te zetten voor een structurele versterking van 

Antroposana. Met daarbij een belangrijke focus op het versterken van het 

overleg met de afdelingen en dat niet allen in financieel opzicht. Daarnaast is de 

suggestie , cq de noodzaak voor een groei van het ledental hierbij een optie, 

waarbij we de kwaliteit niet uit het oog dienen te verliezen.  

Aanbeveling 2 :  In het penningmeesteroverleg op 20 mei zal met name het 

financiële rapporteringmodel van de afdelingen aan de orde komen en zal de 

discussie gevoerd worden over de uitgangspunten voor het uitbetalen van de 5 

euro per lid.  Met name de wijze waarop de kasbetalingen gerapporteerd zullen 

moeten worden om het complete financiële beeld per afdeling  inzichtelijk te 

krijgen,  is daarbij een gespreksonderwerp. In het jaarverslag 2015 is er een 

negatief saldo van de inkomsten en uitgaven van de afdelingen. Omdat de 

kasmutaties, die per saldo,  naar wij verwachten  een positief resultaat zullen 

opleveren, is het huidige negatieve saldo geen juiste afspiegeling van de 

werkelijkheid.  Inhoudelijk stellen wij voor in het penningmeesteroverleg ook de 

discussie te voeren over de beoordeling van de uitgaven per afdeling tegen de 

achtergrond van doelstellingen van Antroposana en daarbij ook de positie van de 

afdelingen met en zonder rechtspersoonlijkheid te betrekken.  

Aanbeveling 3 : De suggestie van de kascommissie om offertes aan te vragen 

voor het drukwerk van Stroom, was door het bestuur reeds opgepakt met het 

effect , dat er vier concurrerende offertes zijn ontvangen, die ingezet zijn voor 

het onderhandelen met de huidige leverancier, met een bijbehorend positief 

effect op de prijs. 

Aanbeveling 4:  Tijdens het gesprek werd duidelijk dat bij de schenkingen een 

bedrag van 7.500 is ontvangen , waarbij condities zijn gesteld ten aanzien van de 
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aanwending.  Dit bedrag zal alsnog als bestemmingsreserve worden 

verantwoord.  

 

De rolopvatting van de kascommissie was in deze , dat wij ons als 

vertegenwoordigers van de afdelingen hebben opgesteld. 

 

Conclusie :  Op grond van het constructieve gesprek , waarbij alsnog een aantal 

correcties in het conceptverslag zullen worden doorgevoerd en de adequate 

uitwisseling  van de bovenstaande  geincludeerde  aanbevelingen,  hebben wij 

de stellige indruk dat de jaarrekening zoals deze aan de LRV op 2 juli 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 2015 gevoerde beleid.  En hen daarnaast te bedanken voor hun inzet om  

het proces van de volledige afbouw  van de VWS-subsidie,  ook in het tweede 

jaar naar een gezonde financiële huishouding , gestalte heeft gegeven, zij het 

met de kritische kanttekening  om gelden vrij te maken om een structurele 

ontwikkeling van plannen om Antroposana te versterken mogelijk te maken. 

 

Ron Biesot     Henk Verboom 

  

 

 

 
        


