Reactie penningmeester op Kascommissie verslag 2016
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 mei jongstleden werd het verslag van de Kascommissie
door de leden besproken. De leden aanvaardden het antwoord van de penningmeester op de door
de kascommissie geconstateerde grote achterstand bij de contributie-inning. Wel vonden zij dat dit
antwoord ook op de website vermeld moet worden.
Penningmeester Jan Jansen legde uit: “Ik ben penningmeester geworden onder de voorwaarde dat
leden met meer dan één jaar betalingsachterstand uit het ledenbestand werden gezet, na enkele
waarschuwingen. Als secretaris van de Antropologen Beroepsvereniging (2003 – 2010) was ik bij een
dergelijke operatie betrokken geweest. Maar omdat het ABv-lidmaatschap gekoppeld is aan het
ontvangen van een tijdschrift, golden daar andere regels – wie niet betaalde kreeg geen tijdschrift
meer als sanctie. Met de NVAS-contributie is het een probleem dat het zo’n laag bedrag is dat men
het makkelijk vergeet. En vanuit de NVAS zijn er geen sancties te doen richting wanbetalers. Het
volgende scenario komt een paar keer per jaar voor: iemand zegt zijn/haar lidmaatschap op en
leden-administrateur Marieke van Winden herinnert deze persoon er dan aan dat er nog vele jaren
contributie open staan. Dat wordt dan per omgaande betaald. Zo ontvangt de NVAS jaarlijks circa
100 euro. Als we het ledenbestand saneren, zullen we deze inkomsten voortaan mislopen. Maar als
we de formele achterstallige contributie gaan verwerken in een balans, maken wij ons als vereniging
ongeloofwaardig (en zelfs misschien ANBI-onwaardig); de formele achterstallige contributie bedraagt
immers misschien wel drie maal de jaaromzet. En om die redenen is er geen balans in het financieel
jaarverslag en om die redenen ben ik zeer terughoudend om de mij indertijd gedane belofte te laten
effectueren.”
De vergadering heeft het financiële jaarverslag ongewijzigd goedgekeurd op 20 mei 2017, te Den
Haag.
Treasurer’s response to the report by the Auditing Committee 2016
The General Meeting discussed the report by the Auditing Committee. The NVAS members accept
the treasurer’s response to the delays in fees collection as remarked by the Auditing Committee.
They do however feel that this answer should be made available on the NVAS website.
Treasurer Jan Jansen explains: “I became treasurer under the condition that members who hadn’t
paid their dues for more than 1 year would be removed from the memberfile, after several warnings.
As a secretary (2003 – 2010) at the Antropologen Beroepsvereniging (ABv) I had been involved in this
kind of operation. However, because the ABv membership fees are linked to receiving a journal, they
used different rules – if you didn’t pay your membership fee, by way of sanction, you would not
receive the journal. The NVAS membership fee is such a small amount that people easily forget to
pay it. At least a couple of times each year, the following scenario unfolds: somebody ends his/her
membership and contacts Marieke van Winden, our membership administrator, to do so. She then
reminds them of the fact that they haven’t paid their membership fee for the past few years. Often,
this is then paid immediately. NVAS receives approximately 100 euro each year from situations like
this. In short: if we clean up our membership list, we will no longer have this revenue. Yet, if we want
to start formally registering overdue membership fees in a balance sheet, we will make our
association look insincere (and maybe even unworthy of the ANBI-status); the formal overdue
membership fees potentially amount to more than three times our annual revenue. It is because of
this that a balance sheet is not included in the financial year report and it is also because of this that I
(Jan Jansen) am very reluctant to have NVAS live up to the promise made to me at the time”.
The annual financial report is approved unchanged on May 20th 2017, The Hague.

