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Uitnodiging ALV  
 

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de Algemene ledenvergadering (ALV) 

op dinsdag 7 april 2015 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De 

vergadering wordt gehouden in de Annie MG Schmidtzaal van de openbare bibliotheek  in 

Deventer.  

 

Graag tot ziens, 

 

Katinka Groothuis, Ojon van Strijland, Corrie Folkersma en Dennis van der Ploeg 

 

 

Agenda ALV 7 april 2015: 

 

1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 

2. Ingekomen post 20.05 uur 

3. Mededelingen van het bestuur 

- overige zaken 

20.10 uur 

4. Notulen ALV 28 oktober 2014 20.20 uur 

5. Jaarverslag 2014 – diverse werkgroepen  

Toelichting, opmerkingen/vragen 

20.30 uur 

   

6. Pauze 21.00 uur 

7. Huisvesting 21.10 uur 

8. jaarrekening 2014, stemming 

Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, 

opmerkingen/vragen 

21.30 uur 

 

9. Rondvraag 21.45 uur 

10. Sluiting gevolgd door borrel 22.00 uur 

   

 

 

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 31 maart te downloaden via de website 

www.cocdeventer.nl. Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl. 

http://www.cocdeventer.nl/
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Concept  - verslag COC Deventer d.d. 28 oktober 2014 
 

COC Deventer e.o. 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

Datum en tijd: 28 oktober 2014 - 20:00uur 

 

Algemene noot: in de notulen zijn geen achternamen gebruikt van de aanwezige leden. Op enkele 

uitzonderingen na in verband met verkiezingsstelling, voorstellen et cetera, dit in verband met de 

vraag deze weg te laten van enkelen en de keuze van de notulist om een uniform verslag af te 

leveren. 

 

 

1.  Opening 

Katinka opent om 20:04 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte 

welkom 

 

2. Ingekomen post 

Lid en gerespecteerd vrijwilliger Jan Pulles is overleden, de vereniging heeft de 

rouwkaart ontvangen. De kaart is, voor inzage, neergelegd op de tafel van het bestuur.  

 

3. Mededelingen van het bestuur 

 Kandidaatsteling Dennis van der Ploeg als secretaris. 

Dennis vertelt kort iets over zichzelf en zijn beweegredenen om zich kandidaat te 

stellen als secretaris van COC Deventer e.o. 

 Stemcommissie instellen 

Er moet een stemcommissie komen voor de kandidaatstelling van Dennis van der Ploeg. 

Corrie en Aron nemen deze taak op zich. 

 Het damespad wordt aankomende zondag (2 november 2014) geopend. 

 Joop Schermer , secretaris bij COC Nederland, stelt zich kort voor aan de aanwezigen. 

Joop vindt het belangrijk om deze vergadering bij te wonen, aangezien er belangrijke 

punten op de agenda staan. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het een goede 

vergadering wordt! 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering  8 april 2014 

 De notulen zijn goedgekeurd. 
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5. Jaarplannen 2015 (toelichtingen, opmerkingen en vragen) 

Algemene noot: in dit verslag staan alleen bijzonderheden en opmerkingen die niet zijn 

gereproduceerd vanuit de al eerder verstrekte jaarplannen. 

 

 Inleiding / Bestuur 

- Ojon van Strijland (penningmeester COC Deventer e.o.) wil allereerst, op 

persoonlijke titel, enkele mededelingen doen: 

o “Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge 

overlijden van Jan Pulles. Jan Pulles was COC lid en gewaardeerd vrijwilliger 

van Boek & Film. We gaan zijn enthousiaste inzet voor onze vereniging heel 

erg missen en wensen zijn partner Pieter veel sterkte toe voor de komende 

tijd.” 

o “COC Deventer e.o. is als lidvereniging van COC Nederland een 

belangenvereniging die zich inzet voor de belangen van de LHBT’ers in de 

regio. COC Deventer e.o. is als lidvereniging met werkgroepen als 50+, 

voorlichting, sport, politiek, asielzoekers, boek & film, een mannen-en 

vrouwengroep, een café een prachtige vereniging, met veel vrijwilligers, 

zonder wie we absoluut niet kunnen functioneren. Een aantal leden en 

bezoekers van het café denken dat het COC Deventer e.o. alleen maar het café 

is en dat vind ik bijzonder jammer en dat doet geen recht aan alle andere 

werkgroepen. De afgelopen jaren hebben we veel meegemaakt met met name 

het café, ik vond het zware jaren. Tijdens de laatste landelijke vergadering 

kwam weer naar boven hoe zwaar de homo-horeca het heeft in Nederland, 

alleen in Deventer ligt dat aan het bestuur. Via de sociale-media en het 

roddelcircuit wordt er nog steeds over gesproken. Dat geeft aan hoe groot de 

impact was destijds. Het bestuur heeft alle beslissingen weloverwogen 

genomen en staat daar nog steeds achter. Als er leden zijn die het er niet mee 

eens waren, hadden we dat toen graag gehoord. Met een nieuwe 

barcoördinator gaan we vol goede moed het laatste jaar van het pand in, aan 

alle leden vanavond de keus wat er na juli 2015 gaat gebeuren.” 

o “Tevens maak ik bekend dat ik wil gaan stoppen als penningmeester van COC 

Deventer e.o., we gaan op zoek naar een nieuwe die ik zal inwerken. 

Natuurlijk blijf ik wel actief als vrijwilliger en beschikbaar als bestuurslid.”  

- Katinka vertelt dat het een spannend jaar wordt! Wat gaat er gebeuren met het café, 

wat worden onze nieuwe missie en visie, hoe behouden we onze goede naam, hoe 

blijven we actief op alle gebieden, we willen een kennisinstituut voor seksuele 

diversiteit worden, hoe gaan we de ontmoetingsfunctie in stand houden 

(huisvesting), hoe behouden we en krijgen we meer vrijwilligers en we moeten meer 

kennis krijgen van de WMO en de participatiewet.  

- Katinka deelt mee, na enkele opmerkingen vanuit de aanwezige leden, dat de 

opsomming op pagina 12 (van het jaarplan) willekeurig is. 
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 Werkgroep 50+ 

Ralph voert het woord 

- Een speerpunt is om contact te krijgen met de  ‘roze loper’, want daar gaat veel mee 

gebeuren. Wat zou het COC hiermee kunnen doen? 

- 50+ is druk bezig om het maatjesproject zichtbaarder te maken. 

- 50+ wil graag weten hoe de procedures werken met betrekking tot het verlenen van 

subsidies voor roze 50-plussers. 

- 50+ is erg blij met het consortium (Ambon, Movisie en COC), behorende bij de 

expertmeeting voor een landelijk onderzoek, want: meten = weten. 

 

 Werkgroep voorlichting 

Martin voert het woord 

- Martin vraagt, alvorens hij zijn jaarplannen bekendmaakt, een minuut stilte voor Jan 

Pulles 

- Er zijn tien nieuwe voorlichters bijgekomen 

 

 Men meet men 

Martin voert het woord 

- Men meet men gaat op de zondag starten! 

 

 Sport en ontspanning 

Ingrid voert het woord 

- 22 november bestaan de IJssel Dykes 5 jaar! 

 

 Werkgroep Communicatie 

Reindert voert het woord 

 

 Werkgroep Boek en Film 

Corrie voert het woord 

- Corrie vertelt dat er, naast de beschreven jaarplannen, een grote wens is om mee te 

doen aan de boekenweek. 

- De films zullen vanaf nu ‘roze film’ gaan heten, daarmee vervallen de benamingen 

‘mannen- en vrouwenfilms’.   

 

 Café 

Dennis en Robert Jan voeren het woord 
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 Homobeleid / Politiek / Asielzoekers 

Verscheidende leden voeren het woord 

- Vanuit de leden was er de vraag om bedragen te noemen bij de verschillende 

benamingen van de subsidies; dit is voor koplopersgelden €20.000,- en voor de 

regenbooggelden €10.000,-/€16.000,- 

- Aankomende woensdag (29 oktober 2014) heeft de werkgroep een afspraak met de 

wethouder (Jan-Jaap). 

 

PAUZE en stemming (20:55uur) 

 

* Voordat er met de agenda wordt doorgegaan wordt de uitslag van de stemming 

(Dennis van der Ploeg als secretaris) bekend gemaakt: 

  

Dennis is met 83% van de stemmen gekozen als secretaris van het COC Deventer e.o. 

 

* Torunn, Aron en Caro (werkgroep asielzoekers) willen voordat we verder gaan met de 

vergadering mededelen dat de werkgroep asielzoekers meer vrijwilligers nodig heeft. 

 

7. Huisvesting 

 Het contract eindigt op 1 juli 2015. Waarschijnlijk moeten we alle spullen meenemen, 

maar er wordt met de verhuurder een gesprek ingepland voor mogelijke overname van 

de boedel. 

 Enkele leden opperen het idee om samen te gaan met een andere club/vereniging. Dit is 

uiteraard mogelijk en hier wordt naar gekeken. 

 Als er iets besloten moet worden, voor de eerstvolgende ledenvergadering, dan wordt 

er een extra ledenvergadering ingelast. 

 Sommige leden willen graag weten wat de deadline is? Dit wordt uitgezocht, maar het is 

erg moeilijk om een tijdspad te maken. 

 Een lid oppert het idee om uit te wijken naar Apeldoorn of Zutphen. Dit is een 

mogelijkheid, maar wel een moeilijke. 

 Er komen gesprekken met de verhuurder van het huidige pand om te bekijken of we iets 

langer mogen blijven. 

 Om het café, nu en in de toekomst, draaiende te kunnen houden zijn er meer gasten en 

vrijwilligers nodig. 

  De verwachting is dat een nieuwe ruimte, kleiner zal zijn voor dezelfde huurprijs. 

 De zoekopdracht voor de huisvestingscommissie wordt breder. 

 De leden willen dat er bij de stemming een vierde optie bijkomt: ‘samenwerken met een 

andere partij’. De andere opties op het stemformulier kunnen als back-up dienen 

(tweede keus). 

 Als het blijkt dat het te moeilijk is om meer gasten en vrijwilligers te krijgen, dan moet 

er de keuze gemaakt worden om de ‘stekker eruit te trekken’. 

 Er wordt ook gekeken of er een betaalde kracht kan komen om het café te runnen. 
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 Aan de barcoördinator wordt gevraagd hoeveel vrijwilligers hij erbij nodig heeft om het 

café goed te laten draaien; 5 á 10 vrijwilligers. 

 

* 21:58 uur  

In verband met de tijd zal de telling van de stemmen, over de huisvesting, tijdens de 

toelichting van de penningmeester gedaan worden. 

8. Begroting 2014 

 Enkele leden vragen of het mogelijk is of we ooit van de subsidiekraan afkomen? De 

penningmeester antwoord dat dit nog steeds een grote wens is. 

 Er moet, in verband met het overlijden van Jan Pulles, een nieuw lid voor de 

kascommissie komen. Martin Schilderpoort wil dit doen. 

 

Uitslag stemming huisvesting 

 

Er is met 83% van de stemmen gekozen voor optie 2 (kleine bar / ontmoetingsplek 

met grote feesten op andere locaties) 

 

 9. Rondvraag 

 8 november mogen COC leden gratis naar de voorstelling van Rop Janze 

 13 december wordt er weer een groot feest georganiseerd in Dokh2o, de vrijwilligers 

mogen gratis naar binnen. 

 Joop Schermer maakt zijn complimenten, want er zijn lastige keuzes gemaakt. Ook is hij 

onlangs in Nijmegen geweest waar geen enkele wethouder het COC benoemde, hier in 

Deventer wel en dat geeft hoop voor de toekomst. 

 Eugene Kelder (fractievoorzitter SP Deventer) vindt een fysieke locatie voor het COC 

Deventer e.o. belangrijk. Ook wil hij Katinka bedanken voor de afspraken en als laatst 

wil hij mededelen dat hij lid wordt van het COC Deventer e.o. 
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Inleiding 

 
Het jaar 2014 was voor het COC Deventer e/o ook weer een roerig jaar. 
Naast een aantal hele leuke activiteiten en ontwikkelingen zijn er ook zorgen over de toekomst: 
de huisvesting, de voortgang van “ons” café en de vacatures in het vrijwilligersbestand. 
 
Vorig jaar won Ojon van Strijland de Witte Blom prijs (prijs voor de vrijwilliger van het jaar), 
dit jaar was het COC weer genomineerd, nu met onze geweldige vrijwilliger Reindert 
Meutstege. Helaas won Reindert de prijs niet. 
De werkgroep Sport en ontspanning vierden een geslaagd jubileumfeest. 
 
Onze voorzitter hield een presentatie voor het Forum van de gemeenteraad van Deventer; dit 
heeft gezorgd voor weer een breder draagvlak ook in de politiek. 
In oktober heeft de wethouder J.J. Kolkman opnieuw een convenant getekend voor 
ondersteuning van de uitgangspunten van het COC: bestrijding discriminatie, voorlichting, 
zichtbaarheid en kenniscentrum. 
De gemeente Deventer is hiermee weer Regenbooggemeente en ontvangt extra subsidie gelden 
voor de ontwikkeling van deze uitgangspunten. 
 
De werkgroep huisvesting is bij elkaar geweest en heeft de uitgangspunten bepaald en is op 

zoek gegaan naar alternatieve locaties. In 2014 is er nog geen definitief keuze gemaakt voor 

andere huisvesting.  

Het bestuur presenteert met medewerking van de coördinatoren van de diverse werkgroepen 
het jaarverslag over 2014. Dit is een verantwoording met betrekking tot de gestelde plannen in 
2014. De plannen zijn vastgelegd in het jaarplan 2014. De financiële aspecten die hiermee 
samenhangen zijn verantwoord in het financieel jaarverslag 2014. 
 
Met financiële ondersteuning van de gemeente en donateurs en met hulp van de coördinatoren 
en vrijwilligers van de verschillende werkgroepen heeft COC Deventer ook in 2014 een flink 
aantal activiteiten kunnen organiseren. 
 
Het bestuur dankt de werkgroep coördinatoren voor hun bijdrage aan dit jaarverslag en is 
onder de indruk van de enorme inzet van de vrijwilligers.  
 
Daarnaast willen we de gemeente Deventer en de enkele donateurs met nadruk hartelijk 
danken voor de subsidie die ze ons hebben verleend en de giften die zijn gegeven. 
 
Bestuur COC Deventer 
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Het bestuur 

 
Het bestuur bestond eind 2014 uit de volgende personen: 

 

Katinka Groothuis (voorzitter) 

Ojon van Strijland (penningmeester) 

Corrie Folkersma (algemeen bestuurslid) 

Dennis van der Ploeg (secretaris sinds 28 oktober 2014) 

 

De organisatie van COC Deventer bestond eind 2014 uit acht werkgroepen en “Men meet men”. 

Een aantal vrouwen heeft het initiatief genomen om meer voor vrouwen te organiseren en 

door is de “Ladies lounge” uit ontstaan. 

 

 Werkgroep   Coördinator  

1 Café “Face It”   Martijn Zijleman / Dennis van der Ploeg 

2 Communicatie  Annemarie Flinterman 

3 Voorlichting   Martin Schilperoort 

4 Boek en Film   Ojon van Strijland 

5 Homobeleid   Charles Felix / Katinka Groothuis 

6 50plus    Henk van Rossum 

7 Sport en Ontspanning Mirjam A. / José K. 

8 Men meet men  

9 Ladies lounge   

 

De vereniging telde op 31 december 2014 203 leden en er zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief.  

 

De speerpunten waren:  

1. Uitbreiding van het bestuur vooral met een secretaris; 

2. Inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming brengen. Een financieel gezonde 

vereniging blijven; 

3. Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zowel op het gebied van homo-emancipatie, als 

op het gebied onderlinge ontmoeting (gezelligheid); 

4. Bestrijding homofoob geweld; 

5. Waarborgen continuïteit bestaande verenigingsactiviteiten. 

 

Vervolgens volgen hierna de bijdragen van de werkgroepen aan dit jaarverslag.  
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50+ 

 
Eind 2014 bestond de werkgroep uit 3 mannen, twee uit Deventer en een uit de regio. Er dient 

dringend uitbreiding gerealiseerd worden gelet op de werkzaamheden die zich aandienen  

rond de wet Maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 in de zeven gemeenten 

van het werkgebied van COC Deventer. Bijgaand doen we verslag van de werkzaamheden in 

2014. 

 

ONTMOETINGMOGELIJKHEDEN HOMO-OUDEREN 

In 2014 hebben we op de derde zondagmiddag van elke maand een Zondagmiddag salon 

gehouden, vaak in combinatie met een film in de openbare bibliotheek voorafgaand aan het 

salonprogramma. Onderlinge gezelligheid  is de voornaamste reden van samenkomst. 

Daarnaast werd ook meerdere malen een leerzaam  of sportief programma aangeboden. Het 

gemiddelde aantal bezoekers lag tussen de 15 en 25 bezoekers  per maand.  

De werkgroep zet in 2015 deze activiteit voort en denkt na over de vraag hoe vrouwen te 

interesseren om lid van de werkgroep te worden en hoe de regio een grotere rol zou kunnen 

gaan spelen. 

 

ZORGBEHOEVENDE HOMO-OUDEREN 

De roze loper: 

Begin 2014  waren er in onze regio 6 zorginstellingen die beschikten over De Roze Loper, een 

in Almen, drie in Apeldoorn en twee in Deventer. Er zijn in 2014 geen nieuwe Lopers uitgereikt 

en ook geen vorderingen gemaakt in die richting. 

Als belangrijkste oorzaak werden de vele veranderingen in zorgland genoemd  als reden om 

geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Ook onder de reeds gecertificeerde organisaties speelt 

dit een rol, zodra er weer een audit gehouden moet worden ter bekrachtiging van het 

certificaat. 

Er gaan stemmen op om deze specifieke certificering integraal op te nemen in de reguliere 

certificering die in de zorgsector van kracht is. 

In de drie huizen van De Goede Zorg in Apeldoorn zijn in 2014 bijeenkomsten gehouden 

waarbij Eveline van de Putte een presentatie verzorgde van  Stormachtig Stil, een serie 

geschreven portretten van oudere homomannen en homovrouwen, die in 2013 verscheen. 

Deze bijeenkomsten op de betreffende locaties werden redelijk bezocht. 

 

Roze maatjesproject: 

Met de vrijwilligersorganisaties in Deventer is overleg gevoerd over de vraag wat wijsheid is: 

een apart  roze maatjesproject  opzetten of een roze vraag om vrijwilligershulp toe leiden naar 

de algemene organisaties . De algemene organisaties stellen zich op het standpunt dat ze er 

voor iedereen zijn, dus  zeker ook voor vragen uit de kring van homo’s en lesbiennes. Besloten 

is om op dit punt de verkenning van de realiteit aan te gaan. Het is nog te vroeg om conclusies 

te trekken. 
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Expertmeeting leefsituatie roze ouderen: 

De opdracht  (koplopersprogramma 2014) om een expertmeeting te organiseren over de 

leefomstandigheden van LHBT ouderen anno 2014 is vanuit de werkgroep naar een landelijk 

niveau getild, in de wetenschap dat er relatief weinig gefundeerd cijfermateriaal voorhanden is 

over de feitelijke leefwereld van roze 50+ in Nederland. Op 21 november  vond de 

expertmeeting plaats bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Er waren inleidingen  van 

Anja Machielse ( Universiteit voor Humanistiek), Jantine van Lisdonk ( Sociaal Cultureel 

Planbureau), Judith Schuijf (Movisie), Bouko Bakker (Rutgerswpf), Gert Hekma (Universiteit 

van Amsterdam) en  Hilda Dun (Fysiotherapie). Margo Niestadt en Lou Ritzen 

vertegenwoordigden het landelijkconsortium.  Charles Felix en Henk van Rossum tekenden 

voor de organisatie van de bijeenkomst. 

Er loopt inmiddels een onderzoek naar de leefsituatie van Roze 50+, dat door het Sociaal 

Cultureel Planbureau wordt uitgevoerd. De resultaten worden eind 2015 verwacht. De 

uitkomsten van dit landelijke onderzoek worden afgewacht. Wellicht dat er aanleiding zal zijn 

om onbeantwoorde vragen nader te onderzoeken. Wordt vervolgd. 

 

NETWERKCONTACTEN 

Roze ambassadeurs uit Gelderland en Overijssel kwamen in 2014  meermaals bijeen voor 

onderling overleg en uitwisseling. Twee ambassadeurs vertegenwoordigden de regio  op het 

landelijke overleg in Woerden. 

Twee Deventer ambassadeurs onderhielden de contacten met de Roze Loper  instellingen in 

onze regio. 

 

VOORLICHTING 

In samenwerking met ROC Aventus locatie Apeldoorn is een tweetal 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor leerlingen in de zorg. Eveline van de Putte 

verzorgde o.a. een presentatie van Stormachtig Stil. 
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Voorlichting 
 
De werkgroep Voorlichting verzorgt gastlessen seksuele diversiteit in het voortgezet 

onderwijs. Voor de werkgroep Voorlichting beslaat een kalenderjaar in feite uit twee halve 

seizoenen. Voor 2014 is dat de tweede helft van het schooljaar 2013/2014 en de eerste helft 

van het scholjaar 2014/2015. 

 

Er zijn in 2014 ongeveer 40 gastlessen verzorgd. Dat is een bescheiden aantal. Aan het begin 

van het schooljaar 2014/2015 zijn alle scholen uit de regio (globaal de Stedendriehoek 

Deventer-Apeldoorn-Zutphen) benaderd. Daar zijn een aantal aanvragen uit voortgekomen van 

scholen waar we nog niet eerder waren geweest. Dat loopt door in 2015. Wat dat betreft is er 

voldoende perspectief. 

 

De werkgroep draait echter op een smalle basis van vrijwilligers. In 2014 is de werkgroep 

gekrompen naar 9 mensen. De meesten hebben een baan, studie of andere activiteiten, dus de 

beschikbaarheid is vaak beperkt. De mensen die er zijn, vormen echter wel de “harde kern”. 

Maar er is eigenlijk minimaal het dubbele aantal mensen nodig om de continuïteit van de 

werkgroep te waarborgen. Dit zal een belangrijk aandachtspunt voor het seizoen 2015/2016 

moeten zijn. 
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“Men meet Men” 

 
Doelstelling 

Het organiseren van ontmoetingsavonden voor homoseksuele- en biseksuele mannen waar 

gezelligheid voorop staat. 

Verder bieden we de mogelijkheid  om in een ongedwongen sfeer gelijkgestemden te 

ontmoeten, contacten te kunnen leggen en willen we de mensen bij elkaar brengen onder het 

motto: “ERKENNEN en HERKENNEN”. 

Tevens willen we de behoeften van de doelgroep signaleren en die verder uitwerken. Het 

verstrekken en verzamelen van informatie en de mogelijkheden op allerlei gebied voor de 

doelgroep is eveneens een doel. 

 

 

Uitvoering 

De bijeenkomsten zijn georganiseerd op de 1e maandagavonden van de even maanden. Het 

bezoekers aantal was redelijk stabiel ( 20 personen)  en er is inmiddels een vaste kern 

bezoekers ontstaan. We hebben een vast en enthousiast  team van 6 mannen. 

Er bleek echter een grote behoefte te zijn om de bijeenkomsten te organiseren in het week-end. 

Op de 1e zondag van november dit jaar  hebben we voor het eerst onze bijeenkomst in het 

week-end gehouden. Dat bleek een succes te zijn.  

Er is toen besloten om in 2015 de bijeenkomsten niet meer op de maandagavonden te 

organiseren, doch op alle 1e zondagen van de maand. 
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Sport en ontspanning 

 
IJssel Dykes is een sportieve groep vrouwen die iedere donderdagavond volleybalt, voetbalt en 

basketbalt in het centrum van Deventer. Iedere sport heeft haar eigen trainster uit de groep. Wij staan 

voor enthousiast en ontspannen sporten, anderen ontmoeten en na afloop van de training wat drinken 

in het COC. 

 

Afgelopen jaar bestond de groep uit 14 vrouwen, met een gemiddelde opkomst van 8 vrouwen per 

avond. De leeftijd varieert tussen de 25 en 60 jaar, de meesten zijn 50 + (we vergrijzen). Alle IJssel 

Dykes zijn lid van het COC Deventer. Niet leden zijn uiteraard ook welkom, maar voor leden van het COC 

is het sporten gratis, voor niet leden 3 euro per keer. Na het sporten gaan de meesten nog naar het COC 

café, waar initiatieven voor andere groepsactiviteiten ontstaan. In 2014 hebben we een gevarieerd 

zomerprogramma buiten de eigen gymzaal gedraaid, zoals beach volleybal in de uiterwaarden, hockey 

in het plantsoen, biljarten,  boksen, etc..  

 

Afgelopen november 2014 bestond de IJssel Dykes 5 jaar en dat jubileum hebben we gevierd met een 

tafeltennistoernooi bij Swift. Niet alleen de IJssel Dykes kwamen een balletje slaan, maar ook partners, 

vriendinnen, collega’s, etc. waren present (ca. 25 deelnemers). Daarna een buffet in de kantine van Swift 

en vervolgens naar het COC café voor een poetry-slam. Het was een zeer geslaagde middag en avond en 

alles georganiseerd door een aantal IJssel Dykes leden. 

 

Al met al een goed  jaar met een nieuwe coördinator en basketbaltrainster. Het aantal leden is in 2014 

stabiel gebleven (niet meer en niet minder). De huidige kern van sportvrouwen blijft sporten. 
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Communicatie en Publiciteit 

 
Leden: Annemarie Flinterman (coördinatie), Marcel de Valk (webmaster), Reindert Meutstege (poster, 

nieuwsbrief), Bestuur (Facebook-pagina) 

 

De belangrijkste taak van de werkgroep communicatie is om de communicatie binnen de eigen 

vereniging en naar buiten toe te verzorgen. Dat is ook in 2014 in grote lijnen gelukt; de werkgroep heeft 

ondersteuning geboden aan het wereldkundig maken van diverse activiteiten vanuit COC Deventer.  

 

Opvallend was de dynamische heropleving van de werkgroep Café, dat vooral vanaf september 2014 

veel meer activiteiten ging organiseren. Gevolg was dat de COC-nieuwsbrief nu wekelijks wordt 

verspreid (voorheen tweewekelijks) en dat ook het aantal persberichten is verdubbeld. Het COC is 

daardoor vaker in de media gekomen.  

 

Speciale vermelding krijgt de opening van het Damespad Overijssel (geen directe COC-activiteit, maar 

wel gelieerd aan de vereniging) welke, behalve positieve artikelen, bij sommige journalisten tot 

negatieve reacties leidde. Ook het eerste lustrum van de IJssel Dykes was aanleiding voor een mooi 

artikel in een regionaal huis-aan-huisblad. In beide gevallen fungeerde de werkgroep communicatie als 

verbindingstuk tussen media en betreffende contactpersonen. 

 

Het communicatieplan dat in 2010 is opgesteld blijft de basis voor publicaties. In dit plan is aangegeven 

dat we als organisatie een uitstraling willen hebben die open, trots, actief en betrouwbaar is. Dit 

betekent dat we als vereniging actief willen communiceren, zichtbaar willen zijn, actief mensen tot 

gesprek willen uitnodigen en leuke activiteiten willen organiseren.  

 

Wat heeft de werkgroep in 2014 gedaan? 

 

 Werkgroepen en bestuur ondersteunen met communicatie (activiteiten, werving en algemene 

communicatie) 

 Verdere puntjes op de i voor de gebruikersvriendelijkheid van de website, zoals het geschikt 

maken voor diverse stuurprogramma´s 

 Werken aan zichtbaarheid in lokale media (bijv. Café, Damespad, Roze Golf,  IJssel Dykes, 

aandacht voor activiteiten) 

 Zorgen voor actueel houden van de eigen website (nieuwsberichten, agenda en updaten van de 

vaste teksten) 

 Zorgen voor aanmelden activiteiten op andere websites 

 Onderhouden Facebook, met dank aan het bestuur (Ojon en Katinka) 

 Ontwikkelen flyers, posters en foldermateriaal  

 Informeren van leden en andere geïnteresseerden d.m.v wekelijkse verzending van de 

digitale nieuwsbrief of de maandelijkse verzending van de papieren agenda aan email-

loze COC-leden. 
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Boek en Film 

 
De werkgroep Boek en Film is verantwoordelijk voor de activiteiten die te maken hebben met films in 

de Kleine Keizerin en met boeken/lezen in brede zin. 

In 2014 zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen om een interessant programma samen te stellen 

met als uitgangspunten: 

meer lezingen, betere films, meer aandacht voor cultuur. 

 

Film 

De filmavonden voor de mannenfilms werden wel goed bezocht, maar het is steeds moeilijker om goeie 

en recente films te programmeren, vooral omdat er niet veel LGBT films uitkomen. De vrouwen hebben 

het moeilijker dan de mannen, op mannenfilm gebied is meer keus; hierdoor worden deze vrouwenfilm 

avonden ook steeds slechter bezocht. Vanaf 1 januari 2015 willen we die scheiding tussen specifieke 

vrouwen en mannen avonden dan ook loslaten; er worden nog steeds twee films vertoond op de eerste 

en laatste vrijdag van de maand, maar iedereen is daarbij van harte welkom. Bij de keuze van de films 

wordt natuurlijk wel zo mogelijk rekening gehouden met diversiteit. 

De zondagmiddagfilms – Classic Sunday – zijn ook in 2014 weer vertoond, met aandacht voor de wat 

oudere LGBT film; iedere derde zondag van de maand van oktober tot april. 

In 2014 zijn er twee documentaires festivals georganiseerd, in februari (de geplande documentaire 

middag tijdens de landelijke IDFA dagen in november 2013 moest i.v.m. activiteiten in de Bibliotheek 

Centrum verplaatst worden) en in november. 

Het documentaire festival ( drie films op een zondag, met pauzes en eten en drinken) in november werd 

dermate slecht bezocht dat de werkgroep zich gaat beraden op voortzetting van deze activiteit. 

 

Boek 

In samenwerking met de Bibliotheek Centrum hebben we in 2014 weer een aantal activiteiten 

georganiseerd in de Boekenweek en daarbuiten. 

Op 9 maart was het COC café een van de locaties voor de Cursiefjes in de kroeg; een aantal schrijvers ( 

o.a. Arjen Lubach, Abdelkader Benali, Rosita Steenbeek) trokken van kroeg naar kroeg op de Brink en 

traden daar een half uur op. 

Het was een geslaagde zondagmiddag in “ons” café. 

Als afsluiting van de Deventer Boekenweek kwam Tom Lanoye voorlezen in de bibliotheek op 23 maart. 

Centraal stond zijn boek Sprakeloos, waaruit hij vertelde en voorlas als een echte acteur. De volle zaal 

genoot ademloos! 

In het najaar – 12 september – verwelkomden we  Maartje Wortel in Deventer; zij vertelde over haar 

werk en las voor uit haar persoonlijke dagboeken. 

Het thema voor deze avond was identiteit. 

Maartje Wortel won met haar roman IJstijd de BNG Bank Literatuurprijs 2014  

 

Overig 

De eerste zaterdag in september is er in Deventer de Vrije Tijds markt, een initiatief van de 

Vrijwilligers Centrale, Sportbedrijf en Bibliotheek. De afdeling COC Deventer e/o heeft zich 

daar gepresenteerd in een kraam, met informatie en leuke gadgets. Er waren interessante en 

inspirerende gesprekken aan de kraam. 
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Café 
 

Activiteiten 

De werkgroep café heeft het afgelopen jaar veel nieuwe activiteiten opgezet. De één liep beter 

dan de ander, maar al met al kunnen we stellen dat we weer “in the game” zijn.  Van een 

karaoke, een quizavond tot een maandelijks feestje met een land in de hoofdrol. Het meest 

trots zijn we op onze Sylvesterparty, aangezien deze in 2013 niet werd gehouden. 

 

Naam 

Misschien wel de grootste verandering van allen: Fabulous. Vanwaar de naamsverandering en 

waarom de verwijzingen naar het COC weglaten? Na de problemen in de voorgaande jaren 

heeft het bestuur enkele gesprekken gehad met COC Nederland. Deze adviseerden het bestuur 

om, net als meerdere COC’s in het land de verwijzingen naar het COC weg te laten bij het café. 

Ook heeft de barcoördinator enkele werkbezoeken afgelegd naar COC cafés die dit al geruime 

tijd deden (Arnhem en Eindhoven). Er is ontzettend veel gebeurd binnen het café de afgelopen 

jaren en dit komt de naam van de vereniging niet ten goede en doet geen recht aan alle overige 

werkgroepen die erg mooie dingen doen voor onze vereniging. Daarom heeft het bestuur 

gekozen voor deze aanpak. Nu enkele maanden na dit besluit zien we dat mensen het café als 

café zien en niet als COC, dit geeft de overige werkgroepen meer mogelijkheden om in de 

“spotlights” te staan. 

 

Gasten en ledenacties 

Mede door allerlei gebeurtenissen in voorgaande jaren is het bezoekersaantal verschrikkelijk 

gedaald (soms zaten er maar 5 gasten op een zaterdagavond in het café). Aangezien de leden 

het belangrijk vinden dat het café er is, besloot de werkgroep om de leden binnen te krijgen als 

bezoeker. We hebben exclusieve acties en kortingsdagen voor leden opgezet, ook hebben 

andere werkgroepen de leden het café binnen proberen te krijgen (Boek & Film met lezingen et 

cetera), maar we moeten concluderen dat de leden bijna niet gezien worden in het café, met 

name onze vrouwelijke leden laten zich zeer zelden zien op de normale cafédagen… De 

werkgroep vindt het een bijzonder vreemd gegeven, maar na een jaar van proberen hebben we 

onze focus gelegd op gasten van buitenaf (de acties et cetera voor leden blijven bestaan).  

 

Concluderend 

De naamswijziging, het weghalen van de verwijzingen naar het COC en de activiteiten zorgen 

voor meer bezoekers in het café, maar het gros van de leden wordt helaas niet bereikt. De 

werkgroep wil graag weten waar dit aan kan liggen en nodigt de leden uit voor een dialoog met 

één van de werkgroepleden; hoe we dit gaan aanpakken laten we weten op de website. 

 

Afsluitend 

2014 was een “vreemd” jaar, maar we hebben er wat van proberen te maken, ons inziens is dit 

gelukt, maar de weinige bezoekers en de grote vraag naar vrijwilligers maakt het bijzonder 

moeilijk om het café draaiende en zelfs winstgevend te maken. 
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Homobeleid / Politiek / Asielzoekers 
 

De werkgroep Homobeleid is met het verdwijnen van de Koploperssubsidie opgehouden te 

bestaan. De samenwerking verliep stroef tussen de partijen COC en de afgevaardigde(n) van 

het EHC. Uiteindelijk is vanuit het EHC eenzijdig de samenwerking opgezegd. 

 

De leden van de werkgroep Homobeleid vanuit het COC zijn doorgegaan met hun activiteiten 

onder de naam werkgroep Politiek. Deze jonge werkgroep stelt zich ten doel om COC Deventer 

een gesprekspartner te laten zijn van diverse politieke en maatschappelijke organisaties. Dit 

betekent dat er met name een enorme inspanning dient te worden verricht op het in kaart 

brengen van deze organisaties om er vervolgens mee in gesprek te gaan en te blijven. Hiermee 

wordt tevens invulling gegeven aan de belangenbehartigingstaak van COC Deventer en vindt 

netwerkopbouw en het onderhouden ervan plaats. 

 

Daarnaast heeft de werkgroep het bestuur ondersteund in het voorbereiden van de presentatie 

van COC Deventer aan het forum van de Deventer’ gemeenteraad. De reacties van de aanwezige 

politieke partijen waren erg positief en het COC mag zich in hun warme belangstelling 

koesteren. Ook werd spontaan hulp toegezegd bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de 

vereniging en kunnen we ons verzekerd weten van politiek draagvlak voor een eigen locatie in 

de gemeente Deventer. 

 

Op het gebied van de asielzoekers heeft de werkgroep Politiek ondertussen een “spin-off” 

gekregen in de vorm van een groep die probeert een en ander op het terrein van vluchtelingen 

en asielzoekers in het ‘verzorgingsgebied’ van COC Deventer inzichtelijk te krijgen. 

 

De werkgroep Asielzoekers is nog geen officiële werkgroep, maar verkeert wel in een 

opstartfase hiervan. De groep bestaat uit drie vrijwilligers, die bereid zijn geweest om in eerste 

instantie een soort quick-scan te maken naar de problematiek “roze asielzoekers”, en om te 

kijken of er concrete projecten kunnen worden opgestart, wat het oprichten van een officiële 

werkgroep rechtvaardigt. Vooralsnog zijn we geadopteerd door werkgroep Politiek.  

 

We zijn dit voorjaar begonnen met de vraag wat we kunnen doen voor de LHBT asielzoekers 

die binnen het werkgebied van COC Deventer e.o. komen. We wilden ons een beeld vormen 

over wat er speelt, of er behoefte is aan ondersteuning, of er behoefte is aan concrete hulp o.i.d 

vanuit COC Deventer. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Uit 

onze conclusies zullen voorstellen komen voor eventuele projecten en acties die opgestart 

moeten worden. 

 

Dit is niet een losstaand initiatief van COC Deventer. Landelijk spelen deze vraagstukken 

langer. In 2011 deed COC Nederland in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam 

een vergelijkend onderzoek naar de LHBT-sensitiviteit van asielprocedures in ruim twintig 
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Europese landen. COC Nederland heeft zich daarna geconcentreerd op beleidsinformatie 

verstrekken aan bewindspersonen, en gericht aandacht voor de asielzoekers die in de 

opvangcentra (AZC) belanden.  

Een concreet project dat hieruit is voortgekomen is het maatjesproject, waarin asielzoekers 

worden gekoppeld met vrijwilligers bij het COC. Er zijn er al verschillende die goed draaien. Ze 

noemen zich bijna allemaal Cocktail. Er zijn ook projecten die zich 'LHBT asylumseekers' 

noemen. Dat staat elke werkgroep vrij. Wij zullen dat ook te zijner tijd moeten beslissen. 

Duidelijk is dat er in de maatjesprojecten een hoop tijd gaat zitten in intakes en koppelen van 

vrijwilligers met asielzoekers. Op het oog lijkt het gemakkelijk om aan te sluiten bij dit soort 

bestaande projecten, maar we zullen kritisch moeten kijken of dit voor COC Deventer echt 

haalbaar is.  

COC Deventer is nu aangesloten bij de landelijke werkzaamheden en we verwachten kennis en 

informatie te kunnen delen. Per e-mail worden we op de hoogte gehouden van nieuws uit het 

landelijke coördinatiepunt, er wordt ook een website gemaakt om asielzoekers te informeren, 

en er zijn verschillende wiki’s voor de werkgroep leden om onderling informatie en kennis uit 

te wisselen.  

De gesprekken die we hebben gevoerd zijn met de volgende partijen geweest: 

 AZC Schalkhaar 
 GGD 
 COC Landelijk 
 Cocktail Arnhem 

Contacten die zijn gelegd, maar waar er nog geen gesprekken hebben plaatsgevonden maar 

staat al ingepland: 

 Stichting Vluchtelingenwerk  
 COC Zwolle 
 Cocktail/ASG Nijmegen 
 SHOUT Wageningen 

De aandachtspunten voor 2015 zullen zijn dat we conclusie uit de informatiegesprekken 

trekken en concrete acties benoemen. Daarnaast willen we beslissen of er en officiële 

Werkgroep voor COC Deventer e.o. komt die zich bezighoudt met projecten en acties richting 

asielzoekers. 

  



Jaarverslag 2014 COC Deventer e.o. 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2014 
  



Jaarverslag 2014 COC Deventer e.o. 
24 

Bestuursverklaring 
 

Hiermede verklaart het bestuur van de Nederlandse Vereniging van 
  Homoseksualiteit COC Deventer, dat het financieel verslag 2014 naar waarheid  

 is opgemaakt, geen gegevens zijn achtergehouden en in overeenstemming is  
 met de ter zake vastgestelde subsidierichtlijnen. De exploitatiecijfers zijn getoetst  
 op naleving van deze regels. 

      

          

          De Voorzitter 
   

Penningmeester 
   

          

          

          K. Groothuis 
   

O. van Strijland 
   

          

                    

Secretaris 
   

Algemeen bestuurslid 
  

          

          

          D. van der Ploeg 
   

C. Folkersma 
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Toelichting op het financieel verslag 
 

 

Het financieel verslag 2014 laat een aantal wijzigingen zien ten opzichte van 2013. 

2014 was het jaar met een nieuwe narcoördinator, dit is te zien aan de omzet. 

 

Alle (homo)horeca heeft het moeilijk gehad in 2014, ook COC Deventer. 

Er is weer een daling te zien in de omzet t.o.v. 2013. 

 

In 2014 heeft de werkgroep 50+ een aanmoedigingsprijs van €1000,- gewonnen van de 

Stichting Vrienden Ouderwerk Deventer. 

Daarvan is €200,- opgemaakt door de werkgroep en €800,- doorgeschoven naar 2015. 

 

2014 geeft een negatief resultaat van €878,-  



Balans per 31 december 2014 
 

Omschrijving 31-12-2013 31-12-2014   Omschrijving 31-12-2013 31-12-2014 

  € €     € € 

ACTIVA       PASSIVA     

              

Inventaris 1541 1856   Afschrijving Inventaris 1146 1381 

Kas 4.082 4.833   Voorzieningen Algemeen 6.770 5.950 

Rabobank 23.726 21.614   Voorzieningen eigen risico inbraak 1.680 1.680 

Nog te ontvangen bedragen 643 513   Algemene Reserve 35650 26607 

              

Vooruitbetaalde bedragen 4.050 4.050   Vooruitontvangen bedragen   234 

        Restant Ouderenprijs werkgroep 50+   800 

              

Debiteuren       Crediteuren 4.323 1.057 

              

BTW inkoop 9530 7411   BTW verkoop 4205 3840 

        Omzetbelasting 2109 2654 

              

Voorraad 3.268 3.048         

              

Verlies 9.043 878   Winst     

Totaal 55.883 44.203     55.883 44.203 

  



Waarderingsgrondslag 
 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Afschrijvingen geschieden 

lineair op basis van de geschatte economische levensduur. 

    

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

 

Overlopende activa 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die 

betrekking hebben op 2015, maar al in 2014 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen voor 

2014 en overige overlopende activa. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrij beschikking en worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves.  

 

Voozieningen       

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening 

voorzienbare verplichtingen, verliezen of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkwijs is 

in te schatten. 

       

Kortlopende schulden 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die 

betrekking hebben op 2015 maar al in 2014 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen over 2014 

en overige overlopende passiva. 

  



Verlies en winstrekening 31-12-2014 
 

4.1 Organisatie- en activiteitenkosten 2013 
 

2014 
Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven   Inkomsten   Uitgaven 

4001 Porti     
 

543     
 

46 

4002 Telefoon     
 

1.067     
 

1.010 

4003 Kopieën     
 

223     
 

13 

4004 Drukkosten     
 

433 
 

  
 

967 

4005 Documentatie/abonnementen   
 

556 
 

  
 

34 

4006 Kantoorbenodigdheden     
 

205 
 

  
 

345 

4007 Reiskosten     
 

591 
 

  
 

165 

4008 Advertenties     
 

308 
 

  
 

325 

4009 Training     
 

60 
 

  
 

652 

4010 Representatie     
 

2.181 
 

  
 

1.165 

4011 Kasverschillen     
 

  
 

  
 

  

4012 Betaalde rente/kosten   73 
 

  
 

  
 

112 

4015 Organisatieverzekering (WA)   
 

309 
 

  
 

301 

4018 Accountantskosten     
 

1.600 
 

  
 

-4.000 

4019 Diverse organisatie kosten     
 

941 
 

  
 

1.071 

4020 Materiaal     
 

51 
 

  
 

463 

4021 Standhuur     
 

55 
 

  
 

0 

4025 Honoraria/bands     
 

4.604 
 

  
 

4.696 

4026 Accommodatiehuur     
 

613 
 

  
 

0 

4029 Diverse kosten werkgroepen   
 

5.128 
 

  
 

1.035 

  Totaal groep     40   73   19.467 
 

0   8.398 
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4.2 Huisvesting Afdeling en COC-Café 2013 
 

2014 
Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven 

 
Inkomsten   Uitgaven 

4301 Huur     
 

16.260 
 

  
 

16.200 

4302 Onderhoud     
 

413 
 

  
 

1.302 

4303 Inboedelverzekering     
 

1.192 
 

  
 

1.113 

4304 Schoonmaakkosten     
 

2.323 
 

  
 

2.019 

4305 Belasting (o.z.b.)     
 

726 
 

  
 

748 

4306 Energie/water   2989 
 

2.791 
 

  
 

1.947 

4307 Zuiveringslasten/afvalstoffenh.   
 

247 
 

  
 

357 

4309 Diverse huisvestingskosten     
 

  
 

  
 

  

  Totaal groep     43       23.952 
 

0   23.687 

          

          

          4.3 Organisatiekosten COC-Café 2013 
 

2014 

Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven 
 

Inkomsten   Uitgaven 

4501 Muziekdragers     
 

0 
 

  
 

0 

4502 Onderhoud apparatuur, inventaris   
 

455 
 

  
 

413 

4503 Glaswerk/sfeer     
 

240 
 

  
 

223 

4505 BUMA/muziekvergunningen     
 

282 
 

  
 

286 

4506 Sluitingsontheffing     
 

556 
 

  
 

560 

4507 Consumpties medewerkers     
 

988 
 

  
 

696 

4508 Leestafel     
 

  
 

  
 

  

4511 Afschrijvingskosten     
 

425 
 

  
 

235 

4512 Diverse materialen en kopieën   
 

0 
 

  
 

0 

4599 Diverse kosten    42 
 

0 
 

42 
 

0 

  Totaal groep     45   42   2.946 
 

42   2.414 

          

          4. VERLIES EN WINSTREKENING 31-12-14 (vervolg) 
    

          4.4 Inkopen COC-Café 
 

2013 
 

2014 
Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven 

 
Inkomsten   Uitgaven 

4600 Inkoop dranken     
 

17.847 
 

  
 

11.844 

4601 Inkoop overige artikelen     
 

325 
 

  
 

816 

  Totaal groep     46   0   18.172 
 

0   12.660 
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4.5 Inkomsten Afdeling 
 

2013 
 

2014 
Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven 

 
Inkomsten   Uitgaven 

8000 Algemene subsidie   6.000 
 

  
 

6.000 
 

  

8001 Giften   1.896 
 

  
 

1.639 
 

  

8002 Opbrengst voorlichting   875 
 

  
 

1.161 
 

  

8006 Contributies   4.829 
 

  
 

4.883 
 

  

8010 Voorlichtingsgelden     
 

  
 

  
 

  

8099 Diverse opbrengsten    0 
 

  
 

0 
 

  

  Totaal groep     80   13.600   0 
 

13.683   0 

          

          

          4.6 Inkomsten Huisvesting 2013 
 

2014 
Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven 

 
Inkomsten   Uitgaven 

8301 Verhuur ruimten   0 
 

  
 

0 
 

  

  Totaal groep     83   0     
 

0     

          

          

          4.7 Inkomsten COC-Café 
 

2013 
 

2014 
Reknr. Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven 

 
Inkomsten   Uitgaven 

8601 Verkopen COC-café (excl. btw) 37.939 
 

  
 

31.820 
 

  

8501 Entree weekenden (excl. btw) 850 
 

  
 

737 
 

  

  Totaal groep     86   38.789     
 

32.557     

          

          

   
  

   
  

  4.8 Totaaltellingen 
          Verlies/winst   9.043     

 
878     

  Generaal totaal   64.536   64.536 
 

47.160   47.160 
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5. SUBSIDIES 2014 
        

Subsidiegever   Toegezegd Ontvangen Nog te ontv. 
    

Gemeente Deventer   6.000 6.000 0 
    

Provincie Gelderland 
 

0 0 0 
    

Totaal   6.000 6.000 0 
   

    
  

    

   
  

     
6. DEBITEURENOVERZICHT 

       
Nog te ontvangen 31-12-14 Omschrijving Bedrag 

     
Rabobank rente 2014   213 

     
Totaal     213 

     
Debiteuren 31-12-2014       

     
Vrijwilliger Voorschot   300 

     
Totaal     300 

     
Vooruitbet. Bedragen 31-12-14 Omschrijving Bedrag 

     
E. van Liebergen Huur 1e kw. 2014 4050 

     
Totaal     4050 

     

         

         
7. CREDITEURENOVERZICHT 

       
Crediteuren per 31-12-14 Omschrijving Bedrag 

     
Gemeente Deventer Ontheffing   187   

    
Rabobank Bankkosten 4e kw.14 63   

    
Humorcafe 2014     484   

    
Santpoorthe 

 
  323   

    
Totaal     1.057   
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8. KRUISPOSTENOVERZICHT 

       
Kruisposten per 31-12-14 Omschrijving Bedrag 

     
        

     
Totaal     0 

     

         

         
9. COC-Café-VOORRAAD PER 31-12-14 

      
Onderdeel  Inkoopbedrag excl. BTW 

      
Drank   2147 

      
Emballage   901 

      
Totaal   3.048 

      

         

         
10 Inventaris (ten laste van COC-Café) 

      
Omschrijving Jaar van Aanschaf Afschrijving Boekwaarde  Afschrijving  Boekwaarde  Afschrijving  Boekwaarde  

   aanschaf waarde per jaar 31-12-2011 2013 31-12-2013 2014 31-12-2013 

PC 2010 511 25% 255 128 0 0 0 

TV 2010 550 25% 350 138 75 75 0 

Camera's 2013 480 33%   160 320 160 160 

Balanswaarde (saldo)   1.541   605 426 395 235 160 
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Financieel resultaat per kostenplaats 
 

Financieel 
overzicht       Resultaat 31-12-2013 Begroting 2014     Resultaat 31-12-2014 

Kpl. Groep Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. 

5101 Bestuur 1.067 2.772 1.000 2.500 229 2.579 

5102 Organisatieverzekeringen   309   350   301 

5103 Ledenvergaderingen   447   500   360 

5104 Werkgroepenraden   0   0   0 

5106 Deskundigheidsbevordering   0   500   0 

5108 Accountantskosten   1.600   1.000   -4.000 

  Subtotaaltelling organisatiekosten 1.067 5.128 1.000 4.850 229 -760 

        
5200 Activiteiten Algemeen   1.323   1.500   956 

5201 Voorlichting 875 401 800 500 1.150 0 

5202 Introductie en Opvang    0   100   0 

5203 Programma   8.494   5.000   4.721 

5205 Jongerengroep   0   200   0 

5206 Communicatie   376   200   555 

5207 Boek & Film   511   500   18 

5208 Vrouwengroep   0   500   317 

5211 50+   965   1.000 200 22 

5212 Mannengroep   392   500   512 

5213 Politiek   0   300   0 

5214 Sport   943   1.000   19 

5215 Fabulous feesten       0   0 

  Subtotaaltelling activiteitenkosten 875 13.405 800 11.300 1.350 7.120 
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7108 Contributie 4.829   4.800   4.883   

7190 Subsidie Gemeente Deventer 6.000   6.000   6.000   

7190 Subsidie Provincie Gelderland  0   0   0   

7191 Giften 1.896   1.500   1.439   

  Subtotaaltelling inkomsten  12.725 0 12.300 0 12.322 0 

        
    Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. 

  Totaaltelling werkgroepen 14.667 18.532 14.100 16.150 13.901 6.360 

        
5300 Huisvesting             

4301 Huur   16.200   16.200   16.200 

4302 Onderhoud pand   661   750   1.258 

4303 Inboedelverzekering   1.192   1.200   1.113 

4304 Schoonmaak   2.321   3.000   2.019 

4305 OZ-belasting   726   750   748 

4306 Energie/water 2.989 2.791   3.000 820 2.767 

4307 Zuiveringslasten/afvalcontainers   532   800   357 

4309 Diverse huisvestingskosten       0     

  Terrasvergunning       0     

  Totaal huisvestingskosten 2.989 24.422 0 25.700 820 24.462 
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5500 COC-Café     
  

    

  Trainingen   0   250   647 

4501 CD's   0   100   0 

4502 Onderhoud inventaris   840   700   772 

4503 Glaswerk/kaarsen/sfeer   240   300   195 

4505 BUMA+muziekvergunningen   282   300   286 

4506 Sluitingsuurontheffing   556   600   559 

4507 Consumpties barmedewerkers   988   1.100   696 

4510 Bedorven consumpties   0   0   0 

4511 Afschrijvingen   425   200   200 

4512 Diverse materialen en kopieen   385   500   485 

4599 Diverse kosten café   -820   -800   -820 

4600 Inkopen drank   17.847   18.000   12.973 

4601 Inkopen overige   941   500   604 

8602 Orpheus             

8501 Entree (excl. BTW)             

8601 Omzet (excl. BTW) 37.939   49.500   31.820   

8604 Doorbelaste consumpties             

  Totaal COC-Café 37.939 21.684 49.500 21.750 31.820 16.597 

        
  Overig onvoorzien 0 0 0 0 0 0 

                

  Totaal afdeling 55.596 64.639 63.600 63.600 46.541 47.419 

  Saldo (winst/verlies) verlies -9.043 verlies 0 verlies -878 

  Controletelling 55.596 55.596 63.600 63.600 46.541 46.541 
 

  



 


