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1. Voorwoord

In 2012 heeft de NVF zich ingespannen om verder naar buiten te treden met goed
onderbouwde informatie over fytotherapie. De publiekssite infofyto wint aan populariteit. Met de NVF als penvoerder hebben 13 bedrijven subsidie verworven voor hun
innovatieprojecten binnen het thema ‘Op weg naar een antibioticavrije veehouderij’.
Behalve dat hiermee een belangrijke stap werd gezet in de samenwerking tussen bedrijven en sectoren zorgde dit project en de hieraan voorafgaande verkenning voor
een toename in de betaalde activiteiten van het NVF-bureau. Verschilllende andere
projecten zijn in ontwikkeling of in aanvraag. Een samen met de NVGO (Nederlandse
Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek) en het bureau voor PAO (Post Academisch Onderwijs) farmacie georganiseerd en goed bezocht nascholingssymposium
betrok in 2012 veel apothekers bij het thema kruidenpreparaten en voedingssuppletie.
Ook in 2013 blijft de NVF streven naar kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing
in de fytotherapie en zij zal met uw steun de fytotherapeutische ontwikkelingen blijven volgen en nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Dr. C.J. (Kees) Beukelman,
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
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2. De Vereniging – organisatie en functioneren
2.1. Bestuur
Het NVF-bestuur was in 2012 als volgt samengesteld:
Dr. C.J. Beukelman, voorzitter
Dr. S.F.A.J. Horsten, penningmeester
Dr. M.T.I.W. Schüsler-van Hees, secretaris
Drs. L.K. de Munck-Khoe
Als vaste adviseur is bij de bestuursvergadering aanwezig:
Drs. A.G.M. van Asseldonk (hoofd NVF-bureau, ambtelijk secretaris bestuur)
Het NVF-bestuur vergaderde in 2012 vijf keer (30 januari, 2 april, 15 mei, 17 september, 19 november). Naast de lopende zaken rond het tijdschrift, de congressen, ledenbestand, het Labadiefonds, de boekencollectie, de NVF-commissies en de koepelorganisaties werd er gesproken over het herbalistenregister op infoyto.nl (zie pagina 6) en over de diverse extern ingediende en al dan niet gehonoreerde projectaanvragen (zie pagina 9) .
2.2. Bureau
De administratieve dienstverlening voor de NVF (het voeren van het NVF-bureau)
werd ook in 2012 op projectbasis verricht door het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie (IEZ) te Beek-Ubbergen (directie drs. A.G.M. van Asseldonk / H.A.L.
Albers). Het contract zoals vastgesteld voor juli 2010 – juni 2011 werd verlengd. Het
bestaande contract is tijdelijk in 2012, en ook voor 2013 uitgebreid in verband met
verschillende extra projecten, waarvoor subsidie is gekregen (zie hoofdstuk 9). Het
bureauwerk werd door mw. M.N. Zijlstra verricht. Als NVF-bureauhoofd en inhoudelijk
expert is mw. van Asseldonk actief, terwijl dhr. Albers zaken rond grafische vormgeving, tijdschrift en website onder zijn hoede heeft.
2.3. Leden
Aanvang 2012 had de NVF 294 leden. Per 1 januari 2011 is het ledenaantal 282 (inclusief 3 ereleden, 27 student-/seniorenleden en 29 buitengewoon leden). Net als in
2012 is het aantal leden iets gedaald, na jaren van een geringe stijging. We kunnen
constateren dat het aantal opzeggingen gelijk blijft, maar dat er minder nieuwe leden
bij komen dan in eerdere jaren. Daarnaast is het aantal abonnees op het NTvF juist
toegenomen. Het lijkt erop dat mensen anno 2012 eerder een abonnement dan een
lidmaatschap afnemen.
Het ledenbestand is redelijk gelijk verdeeld tussen de beroepsgroepen apothekers,
artsen, hbo-opgeleide therapeuten en wetenschappers uit diverse richtingen.
Er werd in 2012 tweemaal een Openbare Bestuursvergadering/ALV gehouden, op 15
mei en op 19 november. Bij deze vergaderingen waren respectievelijk 3 en 2 leden
(niet zijnde bestuursleden) aanwezig. Agendapunten tijdens de Openbare Bestuursvergaderingen waren naast de normale agendapunten op de bestuursvergaderingen
het jaarverslag en de begroting 2013.
2.4. Advertenties en (congres-) sponsors
Dit jaar waren er advertenties in het NTvF van:
AJ van der Pigge
- jaarverslag
NVF
2012

-2-

Biohorma
Biomed
Bonusan
De Cruydhof
EuroHerbs
Munindra
NatuurApotheek
Opleiding CAM
Springfield
Timm Health Care
VitOrtho
VSM
Staat uw vaste leverancier hier niet bij, wijs deze dan s.v.p. op het belang van een
brede ondersteuning van de wetenschappelijke vereniging in dit vakgebied.
In 2012 is voor de advertentieruimteverkoop samengewerkt met JN/MediaSales.
Eind 2012 is de samenwerking geëvalueerd. Het bestuur heeft besloten de samenwerking ook in 2013 voort te zetten.
In 2012 is het congres dat de NVF organiseerde mede mogelijk gemaakt door sponsoring. De jubilerende NatuurApotheek en VSM namen beiden een deel van de kosten voor hun rekening, waarvoor hartelijk dank.

3. Koepelverenigingen
3.1. Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)
Sinds begin 2001 maakt de NVF deel uit van de FMWV. De Federa van ruim 30 verenigingen heeft in totaal ongeveer 12.000 leden. De NVF betaalt voor ieder lid contributie (€ 7,50) aan de FMWV. Doel van de Federa is het bevorderen en zelfreguleren
van medisch onderzoek in Nederland, ze werkt daarin samen met onder meer ZONMw (Zorg Onderzoek Nederland). Een belangrijke activiteit van de FMWV betreft de
jaarlijkse wetenschaps- en publieksdag, die in 2012 het thema Regeneratieve Geneeskunde had. In 2012 verscheen het jubileumboek “50 jaar Federa”. Dit jubileum
was eigenlijk al in 2009 maar werd pas in 2012 gevierd. De uitgave, waarin ook een
bijdrage van en over de NVF valt te lezen, is bekostigd door een eenmalige extra bijdrage van €1,- per lid, die pas in 2013 geïnd zal worden.
Namens de NVF nam deel aan FMWV-vergaderingen (zie www.federa.org):
Dr. C.J. Beukelman
3.2. European Scientific Cooperative On Phytotherapy (E/S/C/O/P)
ESCOP® (European Scientific Committee On Phytotherapy) is een Europees overlegorgaan voor fytotherapie, dat in 1989 is opgericht door nationale verenigingen,
waaronder de NVF. Het belangrijkste uitvoerende orgaan binnen ESCOP is het wetenschappelijke comité. Dit comité is verantwoordelijk voor het bewerken en schrijven
van ESCOP-monografieën (SPC’s), samenvattingen en richtlijnen voor het medicinale gebruik van plantaardige geneesmiddelen (inclusief farmacologie, klinische studies
en veiligheidsaspecten).
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In 2012 heeft ESCOP een enquête doen uitgaan naar haar aangesloten organisaties.
Naar aanleiding van deze enquête zal ESCOP zich in de toekomst meer gaan richten
op internationale projecten; e.e.a. zal in het komende jaar uitgewerkt worden.
De NVF-afgevaardigde voor ESCOP was in 2012 dr. Stephan Horsten,
farmacognost. Dhr. Horsten is tevens penningmeester voor ESCOP.
Nederlandse vertegenwoordiger in ESCOP-bestuur en monografieëncommissie in
2012:
Dr. S.F.A.J. Horsten

4. Overlegorganen
4.1. Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen
van het Regulier Overleg Warenwet (ROW-DGL) met het ministerie van VWS
Vanaf januari 2002 maakt de NVF deel uit van het ROW-DGL. Het ROW is de plaats
waar (volgens het reglement van VWS) voorgenomen regelgeving en beleid door de
overheid met het betrokken maatschappelijk veld wordt overlegd en indien het beleid
afwijkt van dit overleg zal de overheid dit bij haar maatregelen toelichten.
In 2012 heeft het ROW-DGL tweemaal een bijeenkomst gehad, waarvan de bijeenkomst van 23 maart over kruidenpreparaten ging. Dit betrof een voorstel tot wijziging
van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten, in die zin dat het ministerie zowel bepaalde plantenstoffen (bv aconitine) verboden wilden zien als ook de bijbehorende
planten (Aconitum soorten). De NVF leverde een uitgebreide kritische reactie, zowel
op dit principe van dubbel verbod als op specifieke aspecten, met name het voorgestelde verbod op Citrus aurantium. De NVF pleit ervoor dat niet alleen toxicologische
risicobeoordelingen bepalend zijn maar dat ook de farmacognosie wordt betrokken
bij de opstelling van deze voorstellen. Er werd besloten een expertcommissie in te
stellen.
Verslagen van het ROW en aanvullende informatie zijn te vinden op www.row.minvws.nl (inloggen noodzakelijk, gebruikersnaam en wachtwoord indien gewenst te verkrijgen via het NVF-bureau).
De NVF werd in 2012 in het ROW-DGL vertegenwoordigd door:
Drs. A.G.M. van Asseldonk
Dr. C.J. Beukelman
Drs. Ch. Wauters
4.2. Saxion Next
Gedurende de afgelopen drie jaren was mw. drs. van Asseldonk betrokken bij de adviesraad van de Bsc-opleiding in Complementary Alternative Medicine (CAM) van
Saxion Next en vertegenwoordigde mw. dr. Schüsler-van Hees de NVF in de beroepenveldcommissie van dezelfde opleiding. In 2011 is, na een aanvankelijk positief visitatierapport door Hobeon, na een hervisitatie, de (her)accreditatie afgewezen door
de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan). Ondanks protest van het bestuur van de hogeschool Saxion tegen de gang van zaken tijdens de verificatie, bleef
de NVAO bij haar standpunt. De onderbouwing hiervan door de NVAO werd door de
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hogeschool en ook door de NVF onbegrijpelijk gevonden, daar bijvoorbeeld studieboeken, instroomeisen, curriculumopzet en docentenkwalificaties bij de CAM-opleiding sterk overeenkomstig de andere paramedische opleidingen van Saxion zijn.
Omdat de NVAO-afwijzing geen reparatie-aanwijzingen gaf zijn in 2011 en 2012
geen nieuwe CAM-eerstejaars gestart; wel mogen de zittende studenten de opleiding
afmaken en zij ontvangen dan nog een erkend BSc-diploma. Saxion Next biedt daarnaast losse na- en bijscholingscursussen aan, onder meer in de fytotherapie. Deze
zijn alleen toegankelijk voor mensen die al een zorgverlenersopleiding op minimaal
hbo-niveau hebben gevolgd. Als gevolg van een actie van de Vereniging tegen de
Kwakzalverij mag Saxion Next dit geen post-hbo-cursus meer noemen.

5. Verenigingsperiodiek (NTvF)
De uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) is vanaf 1999
met behulp van advertentiegelden geprofessionaliseerd. Het aantal betalende abonnees was in 2012 (inclusief NVF-leden) bijna 600. Daarnaast verspreidde de NVF
gratis exemplaren onder medische professionals, beleidsmakers, wetenschappers,
brancheleden en andere betrokkenen. Dit vloeit voort uit de NVF-doelstelling om wetenschappelijke informatie over fytotherapie zo breed mogelijk te verspreiden onder
relevante doelgroepen. De oplage was in 2012 per editie 1800 of 2000. Naast de verzonden exemplaren werden extra tijdschriften verspreid bij cursussen, congressen,
lezingen en scholen.
In het januarinummer van 2012 was het thema Aziatische fytotherapeutica, met bijdragen over zowel de TCM als vanuit de Ayurveda. Daarnaast werd het congres
HERBAN 2011 besproken. Het voorjaarsnummer in 2012 had als hoofdonderwerpen
fytotherapie in Italië, resveratrol en het mediterrane dieet. Ook werd een verslag van
het symposium Global Opportunities for Plants and Health in the 21st Century geplaatst. Het zomernummer behandelde hart- en vaataandoeningen. Besproken werden meidoorn, duizendblad, vitamine K2 en cranberry. Ook deze editie bevatte congresverslagen: van het International Research Congress on Integrative Medicine and
Health 2012 en van het KNAW-congres over gezondheidsclaims op natuurproducten.
Het najaarsnummer ten slotte had als thema kruiden voor dieren met onder meer
een casus van een hond met rhinitis en kruiden in de koeienwei en besprak daarnaast het NVF/NVGO/PAO-congres Kruidenpreparaten in farmacie en voedingssuppletie.
De redactie ontving enkele malen positieve reacties van lezers, en verwelkomt meer
ingezonden bijdragen van de leden.
Redactie NTvF in 2012:
Drs. A. S. van der Aa-Kuppler
Drs. A.G.M. van Asseldonk
Dr. S.B.A. Halkes (tevens eindredactie)
M. de Jong MSc
Drs. L.K. de Munck-Khoe
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6. Symposia/congressen
In 2012 werd één symposium georganiseerd.
In samenwerking met de NVGO (Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek) en PAO farmacie (PostAcademisch Onderwijs) werd op 15 juni het congres
Kruidenpreparaten in farmacie en voedingssuppletie gehouden. Aan bod kwamen:
- Planten, gezondheid, cultuur en (on)geloof (prof. dr. R. Verpoorte)
- Registratie van kruidengeneesmiddelen (dr. Burt H. Kroes)
- Farmacovigilance of herbal medicines: examples from WHO monitoring office (dr.
Mohamed Farah )
- Borging van veiligheid en werkzaamheid van kruidenpreparaten in de EU (S. Vynckier)
- Kruidenpreparaten onder de Warenwet: regelgeving,toezicht en veiligheid (dr. M.
J. Martena)
- Betekenis en werk van de NVGO (drs. S. Garritsen)
- Rationeel gebruik van kruidenpreparaten bij reuma- en artrosepatiënten (dr. B.
van de Bemt)
- Building a bridge between Chinese and Western medicine (drs. H. Van Wietmarschen)
- Treatment of allergic, acute and chronic sinusitus with herbal preparations (dr. A.
G. Schapowal)
- Fytotherapeutische patiëntenzorg (drs. Ch. Wauters)
- NVF-projecten ten behoeve van betrouwbare informatie over kruidenpreparaten
(drs. T. van Asseldonk)
Tussendoor was ruimte voor discussie en vragen. Het congres werd afgesloten met
een excursie naar de Botanische Tuin in Utrecht.
Er waren ongeveer 130 deelnemers en veel positieve reacties na afloop. In het oktobernummer 2012 van het NTvF is een verslag van het congres te lezen.

7. Websites
De NVF-website www.fyto.nl wordt steeds belangrijker voor de contacten naar buiten. Omdat nieuwsberichten en agenda steeds worden geactualiseerd wordt de site
steeds groter. www.fyto.nl trok in 2012 gemiddeld 2500 hits per dag. Het aantal bezoekers is stijgende en lag in 2012 rond de 200 per dag (in 2007 nog rond de 50) die
gemiddeld 2 à 3 pagina’s bekijken. De site is doorgaans nummer één bij Googlen op
fytotherapie. Ook staat ze als informatiebron genoemd op andere gezaghebbende sites. De website wordt elke twee of drie maanden aangevuld vanuit het NTvF met
nieuws, agenda, artikelen, symposia-aankondigingen enzovoorts.
De site leidt tot veel vragen aan de NVF, vooral van studenten.
Sinds eind 2010 is hier de website www.infofyto.nl bijgekomen. Deze site voorziet in
de behoefte aan betrouwbare consumenteninformatie. Naast consumenten gebruiken ook zorgverleners zoals apothekers en studenten deze site. Sinds de site online
is, is er een duidelijke stijging in het aantal bezoekers te zien. In januari 2011 waren
dat er 659 (465 unieke bezoekers). In 2012 was dat aantal meer dan verdrievoudigd:
gemiddeld zo’n 2250 bezoekers (bijna 1800 unieke bezoekers) per maand.
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In 2012 is de site uitgebreid met een zoekfunctie om betrouwbare en
goed opgeleide behandelaars te vinden op een openbare NVF-ledenlijst. Geïnteresseerde NVF-leden kunnen zich melden om voor deze openbare ledenlijst in aanmerking te komen.

Technisch en grafisch beheer in 2012:
Dhr. H.A.L. Albers (IEZ).
Inhoudelijk beheer:
Drs. A.G.M. van Asseldonk (IEZ)
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8. R.P. Labadiefonds
De NVF was tot eind 2012 aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4
van de Successiewet 1956 en kon dus belastingaftrekbare giften ontvangen. Om tegemoet te komen aan de wens tot een duidelijke en zichtbare bestemming van particuliere giften aan de NVF heeft het bestuur in 2001 een fonds gesticht: het R.P. Labadiefonds, genoemd naar oprichter en erelid van de NVF, professor Labadie. Het
fonds steunt activiteiten die de fytotherapie ten goede komen en waarvoor de financiële middelen onvoldoende op andere wijze te vinden zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke extra kosten voor fytotherapie gerelateerde stages door studenten of promovendi, of aan door NVF-leden opgezet wetenschappelijk onderzoek.
Het fonds wordt vooral gevuld door storting van reis-, auteurs- en onkostenvergoedingen door verschillende bestuurs-, bureau-, redactie-, en commissieleden van de
NVF.
Het Labadiefonds is tot en met 2012 beheerd door het NVF-bestuur. Eind 2012 bleek
dat de NVF niet langer voldoet aan de eisen om een ANBI-status (Algemeen Nu Beogende Instelling) te handhaven aangezien verenigingen de belangen van hun leden
behartigen. Giften aan een ANBI zijn belastingaftrekbaar. Aangezien de giften die de
NVF ontvangt ten goede komen van het Labadiefonds is besloten om per 2013 het
Labadiefonds onder de (slapende) Stichting Toetsing Fytotherapie te laten vallen.
Giften aan het Labadiefonds blijven hiermee aftrekbaar.
In 2012 is er één aanvraag behandeld: een bijdrage aan het project ‘Praktijknetwerk
Kruiden en Koeien’. Helaas is het de aanvrager niet gelukt om de overige financiering rond te krijgen en er is dan ook niet uitgekeerd.
De inkomsten in 2012 bestonden net als voorgaande jaren uit donaties, veelal vergoedingen van gastdocenten en gastauteurs voor het NTvF. Alle gevers hartelijk
dank!
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden gericht aan het STF-bestuur, p/a NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, Beek-Ubbergen. Wilt u zelf aan het fonds
bijdragen, stort dan uw gift op bankrekening 9110608 tnv Stichting Toetsing Fytotherapeutica, Beek-Ubbergen, onder vermelding van “R.P. Labadiefonds”. Gaat het om
bedragen groter dan € 1900,- neemt u dan tevoren even contact op in verband met
de fiscale afhandeling.
Mutaties R.P. Labadiefonds 2012:
Saldo 01.01.12
€ 5.659,25
Af projectbijdragen
€
-Af bankkosten 3 x € 9,€
43,33
Bij
€ 449,70
Saldo 31.12.12
€ 6.065,62
Toegevoegd saldo STF
Toegevoegd saldo STF
spaarrekening
Totaal beschikbaar nu
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9. Extern gefinancierde projecten
9.1. IPC
In 2012 heeft de NVF als penvoerder een aanvraag ingediend voor het Innovatieprestatiecontract (IPC) 'Op weg naar een antibioticavrije veehouderij'. Eind 2012 is
deze aanvraag goedgekeurd. Eerder was al een subsidie voor de verkenning (voorbereiding van de aanvraag) goedgekeurd. Een samenwerkingsverband van dertien
bedrijven heeft voor dit project de ambitie het antibioticagebruik binnen de varkensen kalverhouderij te reduceren of zelfs volledig uit te bannen via technologische innovaties. Voor dit doel worden plantaardige, microbiële, nanotechnische en softwarematige producten ontwikkeld en getest. Deze kunnen op maat worden ingezet in de
betrokken sectoren.
Voor deze IPC heeft de NVF samengewerkt met subsidieadviesbureau Subsidiefocus en Ineke Eijck (Eijck Interim Management) als assistent-penvoerder voor de
NVF. Er zijn contracten op maat afgesloten voor de dienstverlening door beide bedrijven, evenals een aanvullend contract met het IEZ.
9.2. Farmacovigilantie
Eind 2012 ontstond het idee voor een farmacovigilantieproject in samenwerking met
Lareb, NatuurApotheek, Pharmabase, RUG, UU en KNMP. Dit project zal in 2013 nader uitgewerkt en ingediend worden.
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10. Commissies
10.1. Oost-West, Chinese Fytotherapie, Onderzoekswerkgroep ABNG-NVF, Onderwijscommissie
De commissies Oost-West, Chinese Fytotherapie en de onderzoekswerkgroep
ABNG-NVF hebben in 2012 geen activiteiten ontplooid. Ook de onderwijscommissie
is in 2012 niet bij elkaar gekomen.
10.2. NVF-studiegroep Dier en Kruid (SDK)
Begin 2003 is deze werkgroep opgericht na een oproep van drs. G. Kleijer-Ligtenberg en drs. T. van Asseldonk in het NTvF en het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
Het ledenaantal van de groep stijgt nog steeds. Er zijn inmiddels ruim 140 mensen
aangemeld, waarvan 69 NVF-leden. Op elke bijeenkomst zijn er ongeveer 20 tot 35
deelnemers. De groep vergaderde in 2012 vier keer.
* 19 januari: Deze bijeenkomst vond plaats op de Biovak-beurs in Zwolle. Sander
Lourens (WUR-LR) gaf een lezing over verminderen van vaccinatiestress bij opfokleghennen. HAS-studentes Ilse van Duuren en Karin Haberkorn vertelden over hun
onderzoek naar kruidengebruik in de wei door drachtige en niet-drachtige lacterende
koeien, resp. dominante en volgzame melkkoeien. Sibilla Laldi (WUR/LBI) tot slot gaf
een presentatie getiteld Herbs in pastures and health of dairy cattle.
* 15 mei: Sabine Vollstedt gaf een gastcollege dat uit twee delen bestond: The
Unspecific Immune System: Not primitive al all en Allergy and Autoimmune
Diseases: Options for Phytotherapeuticals
* 4 september: Petra Becker vertelde over plantaardige waterstof[H]-binders ter vermindering van de methaanemissie (CH4) in de pens van herkauwers. Myrthe Hooijman (Syntens) gaf een toelichting op de subsidieregeling IPC, waarna Ineke Eijck de
IPC-aanvraag ‘Reductie Antibioticagebruik’ toelichtte (latere projecttitel 'Op weg naar
een antibioticavrije veehouderij', zie p. 9). Maria Groot (RIKILT-WUR) vertelde over
de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Kruiden in de Veehouderij’, topsector Agrofood. Kees Beukelman gaf een toelichting op de wetenschappelijke activiteiten van
PhytoGeniX (PGX). En Sara Burt (IRAS-UU) sloot af met Oregano constituent
(carvacrol) reduces motility and invasion of epithelial cells.
* 20 november: Katrien 't Hooft gaf een lezing over bruggen bouwen tussen ontwikkelingslanden en duurzame initiatieven in NL (melk-)veehouderij. Verder was er ruimte voor discussie over verwante thema’s en toekomstige initiatieven.
Naast de discussies die volgden op de lezingen wisselden de leden van de studiegroep nog vele andere nieuwtjes, rapporten en artikelen uit over relevante onderwerpen. Verschillende leden van de SDK leverden als docent een bijdrage aan de cursus van STEHD (Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde) over fytotherapie
voor dierenartsen.
De lezingen bij de studiegroep Dier en Kruid worden ingediend door leden van de studiegroep en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de NVF.
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Coördinatie van de SDK in 2012:
Drs. T.van Asseldonk, voorzitter
Drs. G. Kleijer-Ligtenberg, secretaris

11. Financieel gedeelte, kascontrolecommissie
De balans, jaarrekening en begroting zullen tijdens de Openbare Bestuursvergadering/ALV van 24 juni 2013 worden besproken.
De kascommissie heeft op 27 mei 2013 een controlebezoek gebracht aan het NVFbureau.
De financiële administratie en het opstellen van de jaarrekening 2012 is door het IEZ
opgedragen aan een extern boekhoudkantoor; deze was nog niet gereed.
Er was wel een overzicht van inkomsten en uitgaven beschikbaar, en dit is voor zover mogelijk gecontroleerd door de kascommissie, alsmede de banksaldi.
Hierbij werden deze zaken in orde bevonden. Dit alles in afwachting van een definitief jaaroverzicht 2012.
De kascommissie verstrekte de volgende adviezen:
1. De externe projecten die de NVF heeft dienen in een aparte projectadministratie
ondergebracht te worden, het loopt nu te veel door de normale financiële administratie heen, en dat is verwarrend.
2. Bij deze projectadministratie dienen de contracten te worden gevoegd die hiervoor
zijn afgesloten met de penvoerder(s) (Eijck IM en IEZ). De contracten met externen
dienen daarnaast ook een plaats te krijgen in een aparte map.
3. Bij de belastingdienst zou nog eens aangekaart kunnen worden of er wel BTW geheven moet worden over de verenigingscontributie.
4. Constaterende dat veel leden hun contributie laat tot zeer laat betalen, adviseert
de kascommissie het bestuur om passende maatregelen te treffen om de leden in
deze te activeren.
De NVF- kascommissie bestond in 2012 uit:
Drs. C.M. Catlender
Drs. M. Jansen
Ir. A. Korevaar
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