Verslag Kascommissie 2019
Leden: Henk Verboom. Er is vooraf een periode van onduidelijkheid geweest of Henk Stots
zou participeren. In het voorjaar werd duidelijk, dat Henk alsnog zijn plek zou innemen. Op
het laatste moment heeft hij aangegeven, zich alsnog uit de kascommissie terug te trekken.
In overleg met Hans is besproken, dat gelet op de tijdsdruk naar de komende LRV en de
opgebouwde kennis van ondergetekende, dat er sprake is van overmacht en dat deze keer
de Kascommissie afwijkend van de statuten een eenmansfractie is. Daar kwam bij, dat de
controle van de KC midden in de Corona-periode viel. Omdat we inmiddels al georganiseerd
waren op een elektronische uitwisseling, was de enige wijziging, dat we het afrondende
gesprek met gebruikmaking van Zoom hebben gevoerd. Met participatie van Hans Bastianen
(penningmeester), Astrid van Wifferen van de firma Prüst van Wifferen die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de administratie en Henk Verboom.
Dat gesprek heeft plaatsgevonden op maandag 25 mei, na een intensieve uitwisseling van
vragen, antwoorden, mutaties, waardoor het slotgesprek tot slechts een minimaal aantal
punten beperkt kon blijven.
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
2019 en het verslag van de kascommissie 2018 ontvangen.
De kascommissie heeft het toegezonden materiaal geanalyseerd en vervolgens als
voorbereiding op de bijeenkomt op 25 mei het resultaat van de deze analyse in een mail van
10 mei vastgelegd in 17 vragen en opmerkingen, waarbij ook op basis van steekproeven
rekeningen zijn opgevraagd. Deze zijn vervolgens adequaat door zowel Astrid, als Hans
beantwoord. Met vervolgens daarop nog aanvullende vragen van de KC en ten slotte het
Zoomgesprek.
Op grond daarvan resteerden er nog 3 bespreekitems, die in de genoemde vergadering aan
de orde zijn gekomen en waarbij overeenstemming werd bereikt over de reeds
doorgevoerde en nog uit te voeren mutaties en aanbevelingen

Sub 1
De ontwikkeling van het ledenaantal geeft een negatieve trend te zien, alhoewel zich
inmiddels een kentering voordoet. De kascommissie legt nogmaals haar zorgen voor aan het
bestuur.
Sub 2
De status van de afwikkeling van aflossen van de lening door Jos Dries aan de Wilg is
wederom besproken. Hans heeft bij herhaling geprobeerd met de Wilg in contact te komen
op grond van een ter tekening door twee leden van het bestuur van De Wilg voorgelegd
document. Dit betreft een bedrag van 10.000 euro, dat onder voorwaarden ter beschikking
van de Wilg gesteld kan worden.
In dit document zijn geen data genoemd. De KC doet de volgende aanbevelingen: Aan de
Wilg zal schriftelijk worden medegedeeld, dat het document uiterlijk 31 augustus
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ondertekend aan Antroposana dient te worden gestuurd, tav Hans Bastianen. Bij in gebreke
blijven vervalt het recht om nog aanspraak te maken op het bedrag van 10.000 euro en zal
dan als gift worden aangemerkt en toegevoegd worden aan het resultaat van Antroposana.
Indien het document tijdig en ondertekend wordt ontvangen, dan stelt de KC voor dat de tijd
waarin aanspraken op het bedrag van 10.000 euro kunnen worden gemaakt expireert op 31
december 2022. Het dan nog openstaande bedrag vervalt dan alsnog als gift aan
Antroposana Landelijk. Daarnaast stelt de KC voor, dat een bepaling wordt toegevoegd, die
impliciet onderdeel is van de overeenkomst, dat een aanspraak door de Wilg op een
uitkering uit het fonds van 10.000 met inachtneming van de overeengekomen voorwaarden
ingediend kan worden bij de Penningmeester van Antroposana Landelijk. Het beheer van de
10.000 blijft op die manier een verantwoordelijkheid van Antroposana Landelijk.
Sub 3
Het ontwikkelen van een actief Folderbeleid is onderwerp van gesprek geweest, met name
tegen de achtergrond van de getroffen voorziening, waarvan nog 15.328 resteert. De
samenwerking met Centrum Sociale Gezondheidszorg (Van de Gezichtspunten) is inmiddels
overeen gekomen, alhoewel er (nog) geen concrete planning en schatting van de kosten is
gemaakt. Wij zouden de aanbeveling willen geven, hier alsnog invulling aan te geven.
Sub 4
De afbakening van het werkterrein van de KC op het onderscheid van de administratieve
registratie en juiste vastlegging ten opzichte van beleidsitems is dit jaar strikter toegepast.
Daarbij is het belang van het vaststellen van de begroting met daarin de gecondenseerde
beleidsvoornemens essentieel is en dat als meetlat voor de uitgaven kan worden
beschouwd, met name ook beleidsniveau.
Sub 5
In het verlengde van het voorgaande heeft de kascommissie de aanbeveling gegeven om een
richtlijn/checklist voor de Kascommissie op te stellen. Die dus tegelijkertijd als instructie kan
gelden voor de nieuwe KC-leden. Daarbij is de overdracht van de opgedane kennis van
zittende KC-leden, naar de instromers , die dus een jaar zouden kunnen meelopen met de
zittende KC van belang. Actie Hans Bastianen i.s.m. Astrid van Wifferen.
De huidige vermogenspositie van Antroposana is super gezond. Het past in het beleid van de
Penningmeester om voldoende reserves aan te houden gelet op het feit, dat de inkomsten
vanuit het lidmaatschap nog geen stijging laten zien.
Ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot ITA heeft de kascommissie zich op
standpunt gesteld, dat dit een agendapunt voor de komende LRV is. Wel is er overleg
geweest over de totale kosten en het grillige verloop van de afzonderlijke componenten,
met een aannemelijke toelichting.
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 overlegvormen en de overeengekomen mutaties
hebben wij de stellige indruk dat de jaarrekening zoals deze aan de LRV op 6 juni wordt
gepresenteerd een getrouw beeld geeft van de financiële positie en een correcte
jaarrekening van de Vereniging Antroposana. Op grond daarvan adviseren wij de LRV om in
te stemmen met het voorgenomen besluit om de penningmeester decharge te verlenen
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over de jaarrekening 2019 en het gevoerde Financiële beleid. Daarnaast past het om alle
betrokkenen, inclusief Mirjam te bedanken voor hun inzet om een “gezonde” ontwikkeling
van Antroposana mogelijk te maken.
Henk Verboom

25 mei 2020

Addendum:
Op grond van de inbreng van de afdeling: De Keerkring, die zich beriep op het voldoen aan
de statutaire voorwaarde dat er twee kascommissieleden tot de beoordeling van de cijfers
moesten komen, is er in de LRV van 6 juni 2020 een besluit genomen om Sturmy Rommens
alsnog te benoemen als kascommissielid.
De vergadering heeft daar mee ingestemd en Sturmy stelde zich daarvoor beschikbaar.
Onder de conditie dat Sturmy binnen één week tot een beoordeling zou komen. Op die
gronden is deze procedure in werking gesteld en heeft Henk al het materiaal, dat met het
proces van de reeds gedane werkzaamheden gemoeid was, inclusief het ter beschikking
gestelde basismateriaal van het grootboek, door Astrid, aan Sturmy doen toekomen. Op
grond van de observaties die Sturmy heeft uitgevoerd is hij tot de conclusie gekomen dat hij
mede op grond van zijn eigen vragen kon instemmen met de gevolgde procedure en
conclusies van de controle en de aanbevelingen zoals in het eerste document verwoord.
Sturmy Rommens
Henk Verboom
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11 juni 2020

