
  

 



 
 

Uitnodiging ALV  

 
Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 8 
mei 2018 van 20.00 – 21.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De vergadering wordt 
gehouden in de openbare bibliotheek, Brink 70  in Deventer.  
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Philip 
Leidy Huijsmans 
 
 
Agenda ALV 8 mei 2018: 
 
1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 
2. Mededelingen van het bestuur 20.10 uur 
3. Vaststellen notulen ALV 21 november 2017 20.20 uur 
4. Jaarrekening 2017 

Toelichting door de penningmeester, opmerkingen/vragen, 
verslag kascommissie, stemming. 

20.30 uur 

5. Jaarverslag 2017 , opmerkingen/vragen 20.45 uur 
8. Rondvraag 21.15 uur 
9. Sluiting 21.30 uur 
 
 
De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 24 april 2018 te downloaden via de website www.cocdeventer.nl. 
Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl. 
 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief: www.cocdeventer.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief/ 
 
 
 
 

INHOUDSOPGAVE:  
 
Pagina  3 –   5: Notulen Ledenvergadering 21-11-2017  
Pagina  6 – 10: Jaarverslagen Werkgroepen 2017 
Pagina 11–15: Financieel Jaarverslag 2017 
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Notulen ALV COC Deventer e.o. d.d. 21-11-2017 
 
Aanwezig: Hilda Dun, Ingrid van Enkhuizen, Charles Felix, Leidy Huijsmans (penningmeester en notulist), 
Ralph Klein Bussink, Reindert Meutstege, Sienie Musters, Rob Philip (voorzitter), Hans Ratting, Joke van 
Schaik, Miranda Stormink, Ojon van Strijdland, Pieter Veninga, Cor Witbraad, Paul Woerlee, Ronak 
 
Afwezig met bericht: Martin Braakhekke, Lex Rutgers, Ineke Schoemaker 
 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter (Rob Philip) 
 

2. Mededelingen van het bestuur 

 Er worden leden voor de kiescommissie gevraagd. Miranda Stormink en Reindert Meutstege 
melden zich aan. 

 Rob Philip heeft zijn bestuurstermijn van 2 jaar er op zitten. Hij stelt zich herkiesbaar. 
 

3. Terugkoppeling ALV 6 juni 2017 

 Deze ALV stond in het teken van de statutenverandering van het Landelijk COC. 19 (van de 20) 
lidverenigingen hebben de statuten inmiddels goedgekeurd.  

 De uitnodigingen voor de ALV mogen vanaf de goedkeuring in juni digitaal verstuurd worden. 

 Naamsverandering: NVIH is weggevallen, onze briefhoofden moeten aangepast worden. Actie: 
Reindert zal dit aanpassen. 

 Code goed gedrag staat inmiddels op onze website. Hierin staat vastgelegd hoe we met elkaar 
omgaan. 
 

4. Jaarverslag 2016 

 2016 was voor COC Deventer e.o. een transitiejaar. In 2015 was het COC-café in het pand aan de 
Brink gesloten, waardoor de externe structuur van een “eigen plek” weg viel. Rob Philip heeft in 
2016 voor het grootste deel alleen deel uitgemaakt van het COC bestuur. Gelukkig heeft hij veel 
steun ervaren van de werkgroepenraad. 

 Er is sprake van een bijzondere situatie in 2016 dat wij als vereniging qua financiën over een ruim 
budget kunnen beschikken mede door de Regenboog-gelden.  

 2016 was het jaar van de start van “werkgroep Zutphen” – Cor … en Paul hebben in de gemeente 
Zutphen veel werk verzet. Dit heeft er toe geleid dat in 2017 Zutphen een Regenbooggemeente is 
geworden! 

 De verslagen van de werkgroepen spreken verder voor zich. Uitgelicht wordt nog even de 
werkgroep Cocktail (=maatjesproject voor homoseksuele asielzoekers). Deze werkgroep is enorm 
gegroeid. Deze groei is voortgezet in 2017. De leden van de werkgroep (maatjes) proberen de 
coördinator Lex Rutgers zo veel mogelijk te ondersteunen en zo mogelijk te ontlasten. Het 
coördinatorschap is zeer intensief.  

 De jaarrekening over 2016 is al wel in de ALV van 6 juni besproken en hoeven derhalve niet 
opnieuw besproken te worden. Vraag m.b.t. aanvraag waarderingssubsidie bij de gemeente 
Deventer voor 2018 – deze zal door de penningmeester gedaan worden, dit moet voor 1 januari 
2018 ingediend zijn. 
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5. Jaarplan 2018 

 De regenbooggelden houden naar verwachting op te bestaan vanaf 2018. Het is nog niet bekend 
d.d. 21-11 hoe e.e.a. voor de gemeente Deventer verder gaat. Uitvoering van het LHBT beleid in 
Deventer loopt tot nu toe vooral via het COC Deventer met enkele samenwerkingspartners (o.a. 
Bibliotheek, Etty Hillesum Centrum(EHC));  

 voorlichting via ‘Theater aan zet’ loopt via EHC, dit zal nog bekostigd worden met overgebleven 
Regenbooggelden uit 2017 

 De gemeente Zutphen heeft toegezegd dat zij voorlopig de Regenbooggelden zelf financieren (als 
er geen landelijke gelden beschikbaar komen). 

 Op 8 december 2017 organiseert Movisie een bijeenkomst m.b.t. 10 jaar Regenbooggelden. 

 De werkgroepen presenteren hun jaarplannen, zie betreffende document. Hierover zijn verder geen 
vragen/ bijzonderheden. 
 

6. Bestuursverkiezing 

 Rob Philip is her-verkiesbaar als voorzitter voor COC Deventer e.o. 

 Stembriefjes worden uitgedeeld. In de pauze worden de stemmen geteld door de ingestelde 
kiescommissie. 
 
PAUZE 
 

7. Uitslag bestuursverkiezing 

 Er zijn 15 stemmen uitgebracht, alle 15 stemmen VOOR. 
 

8. Begroting 2018 

 Toelichting door de penningmeester. De Regenbooggelden worden evenals in voorgaande jaren 
niet meegenomen in de begroting. Voor de regenbooggelden is een losstaand meerjarenplan 
opgesteld en verantwoording m.b.t. de besteding van de gelden dient rechtstreeks aan de 
gemeente gedaan te worden. 

 Initiatiefgroep Zutphen is niet meegenomen in de begroting, maar gemeente Zutphen heeft eigen 
financiering vrij gemaakt. 

 Werkgroep Politiek is niet (meer) actief. 

 Ojon geeft aan dat hij in de begroting voor 2018 de kolom stand van zaken “3e kwartaal” mist, zo 
kun je niet goed beoordelen hoe de gelden in het afgelopen jaar qua begroting en uitgaven in 
verhouding staan. 

 In de begroting 2018 is voor de mannengroep geen inkomsten opgenomen. Deze zijn er echter wel. 
Ook voor de mannengroep worden 200 euro inkomsten opgenomen. 

 De kascommissie wordt samengesteld voor beoordeling boekhouding en jaarrekening 2017: Hans 
Ratting en Ojon van Strijdland. 

De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd met aanpassing m.b.t. de mannengroep – ook hiervoor 
wordt 200 euro inkomsten opgenomen in de begroting voor 2018 
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9. Rondvraag/ w.v.v.t.k. 

 Cor: de initiatiefgroep Zutphen heeft de voorpagina van de krant bereikt met een foto op “coming 
out” dag. De via COC Deventer verkregen Regenboogvlaggen hebben goed & positief gewerkt! 
Dank daarvoor. Er wordt de komende tijd veel georganiseerd m.b.t. LHBT beleid/ aandacht in 
Zutphen: 

- Symposium voor medewerkers in de ouderenzorg; 

- 8 dec. Paarse vrijdag in onderwijs; 

- Gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat alle 2e en 3e klassen in het middelbaar onderwijs 
informatie krijgen m.b.t. LHBT onderwerpen. Deels opgenomen in het regulier 
onderwijsprogramma, deels m.b.v. ‘Theater aan zet’. 

- Gemeente Zutphen wil ook ambtenaren bewust maken t.a.v. LHBT-beleid d.m.v. Scholing/ 
symposium; 

- Volgend jaar zal ook m.b.v. John Blankenstein stichting binnen sportactiviteiten aandacht 
gegenereerd worden t.a.v. de LHBT onderwerpen.  

Er zijn korte lijnen in Zutphen, dat werkt tot nu toe zeer effectief!  

 Rob geeft aan dat hij contacten heeft met een beleidsambtenaar in de gemeente Olst/ Wijhe. 
Mogelijk kan hij hem in contact brengen met de ambtenaren in Zutphen. 

 Hilda merkt op dat het zeer positief is dat de politiek in Zutphen vanuit zichzelf scholen en 
zorginstellingen aanspreken. Voorbeeld voor andere gemeenten. 
M.b.t. gemeente Deventer: de vroegere stuurgroep Politiek van het COC Deventer heeft vaak aan 
de gemeente gevraagd om meer vanuit de gemeente zelf te initiëren. Dit is tot nog toe niet echt van 
de grond gekomen. Er is veel meer mogelijk – ondersteuning kan b.v. heel goed door Movisie 
geboden worden. 

 Reindert vraagt waar informatie m.b.t. paarse vrijdag te vinden is? Via Gay-Straight alliances 
waarschijnlijk. Hier geen netwerk voor binnen Deventer, m.n. vanwege ontbreken werkgroep 
voorlichting. Zou mooi zijn als er een werkgroep voorlichting zou zijn die GSA in kaart brengt binnen 
ons werkgebied en contacten onderhoud. 

 COC Songfestival – is 2 dec. a.s. in Groningen. Ojon zit namens Deventer in de jury. 

 Camelot (café in Zutphen), organiseert op de 4 zondagavond in de maand een gay-avond.  

 Oud & nieuw feest – 31 dec. a.s. samenwerking tussen COC en Fermerie. Het is geen openbaar 
feest, maar mensen kunnen via COC en Fermerie zich aanmelden. Feest wordt vanaf 11.00 u tot 
03.00 uur. Vergunning is door Han aangevraagd. COC betaalt hieraan mee. Joke en Charles 
coördineren e.e.a. Muziek door Charles, Leidy en Rob. 
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Jaarverslagen 2017 
 

Bestuur 
 
Dit jaar bestond het COC Deventer e.o. 45 jaar en dat hebben we groots gevierd! Niet alleen door een 
daverend feest te geven met een inhoudelijke randprogrammering, maar ook op het gebied van de 
voortzettende emancipatie en zichtbaarheid van seksuele diversiteit en genderidentiteit in de regio. 
Ondanks de irritatie over woorden en gebruiken (b.v. ‘genderneutraal’ en ‘beste reizigers’) is er een 
groeiende tolerantie jegens mensen die zich uiten en manifesteren als LHBTI-er. Het mooiste voorbeeld van 
het afgelopen jaar was wel het feit dat Zutphen zich aansloot bij de Regenbooggemeentes en de gemeente 
zelf €20.000,- reserveerde voor de uitvoering van een plan om binnen scholen, zorginstellingen, 
sportverenigingen en het AZC aandacht te vragen voor seksuele diversiteit en genderidentiteit. Dit onder 
bezielende begeleiding van Cor Witbraad en Paul Woerlee, twee zeer actieve leden in Zutphen. Een andere 
belangrijk signaal is het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen GenderTalent en Deventer 
Werktalent. Zij gaan er samen voor zorgen dat transpersonen weer aan het werk komen of blijven na de 
transitie. 
 
Dit jaar hebben we met een groots opgezet Roze Hemelvaartsweekend gevierd dat we 45 jaar bestaan. 
Naast een receptie en feest waren er ook inhoudelijke onderdelen, zoals de presentatie van een Roze 
Wandelgids en een opvoering van het theaterstuk ‘De vrouwen van Bet’ van Kathenka Woudenberg. 
Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen werken aan een meer inclusieve 
samenleving. Op 6 oktober 2017 was er dan ook een Regenboogsymposium van de Provincie Overijssel 
om kennis te delen en te bepalen hoe we de komende jaren hier handen en voeten aan kunnen geven. In 
november van 2017 is de provincie dan ook een Regenboogprovincie en zal vooral een faciliterende rol 
spelen in dit proces.  
 
Er zijn een aantal thema’s die om aandacht blijven vragen in de regio: passende en effectieve voorlichting, 
goede begeleiding van LHBTI asielzoekers en meer aandacht en begeleiding voor HLHBTI ouderen zijn 
daarbij de belangrijkste. Daarvoor is zichtbaarheid een belangrijk middel. Het afgelopen jaar is er een start 
gemaakt voor een Regenboog kunstwerk in de stad om hiervoor te zorgen. Het wordt geen ‘beeld op een 
sokkel’, maar een interactief kunstwerk, gemaakt door Martijn Engelbregt. In 2018 wordt dit uitgevoerd en 
geplaatst in Deventer. 
 
Het jaar werd afgesloten met een mooi Nieuwjaarsfeest in de Fermerie, waarbij vooral opviel dat het nieuwe 
jaar ingeluid werd door een bonte mix: LHBTI-ers uit de wijde regio, buurtbewoners en LHBTI asielzoekers 
die allemaal met elkaar aan het dansen waren. Dat het maar een goed voorteken mag zijn voor 2018! 
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Werkgroep 50Plus 
 
In 2017 bestond de werkgroep uit eerst uit één vrouw en vijf mannen. De werkgroep heeft de volgende 
aandachtsgebieden: 
1. Ontmoetingsmogelijkheden ten behoeve van roze 50-plussers;  
2. Netwerkcontacten onderhouden en uitbreiden;  
3. Aandacht vragen voor de positie van roze 50-plussers in het bijzonder zorgbehoevenden. 
 
Realisatie 2017 
 
1. Ontmoetingsmogelijkheden. 
De werkgroep organiseerde maandelijks de ‘Zondagmiddag Salon’ met een activiteitenprogramma voor 
roze 50-plussers. Elke vierde zondag van de maand was er in ‘De Fermerie’ een gevarieerd programma 
met onder andere optredens, muziek, wandelingen en onderlinge gezelligheid. Gemiddeld trekt de salon 
ruim 25 bezoekers per keer 
 
2. Netwerkcontacten 
Binnen de werkgroep zijn twee Roze Ambassadeurs actief, die activiteiten verricht voor het Consortium 
Roze 50 + Nederland (COC Nederland en ANBO) Van hieruit worden activiteiten en 
deskundigheidsbevordering aangeboden. Ongeveer vier keer per jaar is er regionaal overleg met de COC’s 
in Overijssel en Gelderland.  
Verder vond er informatie uitwisseling plaats met de gecertificeerde ‘Roze Loper’ instellingen in Deventer  
(Ludgerus en Humanitas).  
 
3. Aandacht voor de positie van roze 50-plussers  
11 oktober 2017, Coming-out dag organiseerden de werkgroep 50Plus van COC Deventer samen met  de 
gemeente Deventer een bijeenkomst over de positie van roze ouderen (LHBTI’s).  
Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen en sprekers aan de orde: 

 De positie van mensen uit onze achterban in het algemeen (Roos Pijpers, onderzoeker Radboud 
Universiteit); 

 De certificering van zorginstellingen met de Roze Loper (Martin Moerings, 'roze ambassadeur' 
Midden-Nederland, samenwerking COC en ANBO) 

 
Speerpunt voor 2018  
De werkgroep zoekt contacten met wijkteams en thuiszorg. Dit in verband met het langer zelfstandig wonen 
van (roze) ouderen. 
 
 
 

Werkgroep Men Meet Men 
 
Dit jaar hebben we 10 reguliere bijeenkomsten gehouden. Verder een extra avond in het kader van 40 jaar 
COC Deventer met een filmvertoning. 
De nieuwe plek, de kelderbar in de Vrijmetselaarsloge, is enthousiast ontvangen door onze bezoekers. 
Het bezoekers aantal is licht gestegen en er komen meer "onregelmatige" bezoekers binnen. 
Verder hebben we dit jaar 2 maal een collage van artistieke homo films vertoond. 
Helaas hebben we dit jaar van een paar "vaste" vrijwilligers afscheid moeten nemen. We zijn dus nieuwe 
mensen aan het werven. 
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Werkgroep Boek en Film 
 
In 2017 hebben we als COC Deventer e.o. weer meegedaan met de Deventer Boekenweek. Namens het 
COC hadden we Joost de Vries uitgenodigd die in 2016 de Frans Kellendonk lezing had geschreven. Joost 
de Vries was één van deelnemers aan Cursiefjes in de Kroeg. 
Xandra Schutte gaf tijdens de Deventer Boekenweek een lezing over Doeschka Meijsing. 
Boris Dittrich hadden we uitgenodigd om tijdens de Boekenweek een lezing te geven over het schrijven van 
boeken en zijn werk als LHBTI ambassadeur. 
En tot slot was Ted van Lieshout één van de deelnemers aan de Boekenweek Bibliotheek dag met een 
lezing over zijn boek: Schuldig Kind, het vervolg op Mijn meneer. 
 
Voor de Kinderboekenweek hebben we meegedaan aan het Kinderboekenweekspektakel, een spektakel 
georganiseerd door de Bibliotheek Deventer, in samenwerking met de Schouwburg Deventer en het 
Kunstcircuit. 
Edward van de Vendel en Rindert Kromhout waren op het spektakel aanwezig om veel kinderen voor te 
lezen uit hun boeken.  
 
COC Deventer heeft in 2017 ook weer meegedaan aan het COC Songfestival, in 2017 georganiseerd in 
Groningen. Voor Deventer deed Kees Kuiper mee met de act: 
Mrs. Bo Rizz & The Pianoman, met het nummer: De Paraplu. 
Anja Dalhuisen en Kees Kuiper zijn al enorm lang vrienden en maken al net zo lang samen muziek. Anja 
zong al eerder backing vocals voor COC Deventer, maar deze keer krijgt ze alle ruimte in een liedje dat 
echt voor haar geschreven is. Onder de Regenboog gaat over de liefde voor haar kindje dat op zal groeien 
in een gebroken wereld.  
Met een fantastische tweede plaats hebben Kees en Anja COC Deventer e.o. goed op de kaart gezet! 
 
Tot slot hebben we voor de Roze Kast een aantal boeken en dvd's aangeschaft. 
 

 

Werkgroep IJssel Dykes 
 
De IJssel Dykes is een groep vrouwen die iedere donderdagavond sporten (volleybal of voetbal of 
basketbal) of wandelen. 
Voor Iedere sport is er een eigen trainster uit de IJssel Dykes groep.  
Het doel is enthousiast en ontspannen wandelen of sporten, anderen ontmoeten en na afloop samen wat 
drinken. 
In 2017 bestond de groep uit 15 vrouwen, met een gemiddelde opkomst van 6 tot 10 vrouwen per avond.  
Het aantal sportende/wandelende vrouwen is het afgelopen jaar iets toegenomen.  
De leeftijd varieert tussen de 25 en 60 jaar, de meeste vrouwen zijn 50 plussers! 
Voor leden van het COC is het sporten gratis, voor niet leden zijn de kosten 3 euro per keer.  
Na het sporten gaan de meesten nog naar het café van het Burgerweeshuis, waar naast gezelligheid ook 
initiatieven voor andere groepsactiviteiten ontstaan.  
In de zomer van 2017 hebben we wederom een gevarieerd zomerprogramma gehad met aansluitend een 
gezellige BBQ avond. 
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Werkgroep Cocktail - Maatjesproject LHBT-asielzoekers  
 
Dit is het derde jaar van het maatjesproject Cocktail binnen COC Deventer.  
Binnen de federaties van het COC zijn er landelijk nu 12 Cocktail-afdelingen actief.  
Binnen COC Deventer zijn 10 maatjes beschikbaar, waaronder drie vrouwen. Allen zijn inmiddels 
gematched (geweest) aan een LHBT-asielzoeker. Vanaf 2015 zijn er inmiddels 66 meldingen geweest van 
LHBT-asielzoekers. Met bijna allen is een intakegesprek geweest met de coördinator Cocktail. Niet altijd 
resulteert dit in een verdere verwijzing naar het maatjesproject.  
De nieuwe asielzoekers in 2017 kwamen uit: Turkije (2x), Syrië (2x), Irak (3x), Iran (3x), Pakistan (4x), 
Marokko (1x), Nigeria (3x), Frans Guinee (1x), Oeganda (2x), Ghana (1x), Rusland (1x), Trinidad (1x) en 
Cuba (1x).  
 
De asielzoekers worden gemeld door Vluchtelingenwerk op het AZC of door de COA-contactfunctionarissen 
LHBT binnen de AZC’s Schalkhaar en Zutphen.  
Met deze personen is regelmatig overleg met de coördinator Cocktail. Daarnaast heeft deze laatste contact 
met de landelijke contactpersoon van het COC voor Cocktail, contact met diverse Cocktail-afdelingen, 
Secret Garden en LGBT Asylum Support.  
Naast de matching met een maatje zorgt de coördinator Cocktail ook voor voorlichting en adviezen over 
LHBT-asielzoekers binnen het AZC en vluchtelingenwerk. Naast een maatje wil Cocktail ook bevorderen 
dat de asielzoekers onderling in contact kunnen komen. Gezamenlijke bijeenkomsten worden gestimuleerd 
om te bezoeken, zoals maandelijkse bijeenkomsten in Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Waar nodig 
voorziet Cocktail in reiskosten.  
 
Op alle locaties van vluchtelingenwerk en de AZC’s zijn landelijke folders verspreid in verschillende talen 
(Arabisch, Farsi, Frans, Engels en Russisch) van het COC met een sticker, waarop het emailadres van 
Cocktail COC Deventer en algemeen informatienummer staat.   
 
De Nederlandse maatjes moeten een VOG kunnen overhandigen en een training volgen voor beginners 
door het COC. In 2017 heeft er een groepsbijeenkomst plaatsgevonden met de maatjes uit Deventer om 
ervaringen te delen. De coördinator Cocktail is altijd beschikbaar voor advies.  
 

Werkgroep Ladies Lounge 
 
De Ladies Lounge draait goed en dat gaan we proberen zo te houden, onze doelstelling is nog steeds om 
een veilige plek te creëren voor vrouwen die bezig zijn met hun coming out. 
En het biedt ruimte  om contact te maken met andere vrouwen. 
Regelmatig komen er dan ook nieuwe vrouwen bij ,en soms sluiten ze zich aan bij de leesgroep of de 
IJsseldykes. 
 
In 2018 kunnen we 3x een Ladies Lounge organiseren te weten op  
29 april  
29 juli 
30 september 
30 december geen plannen 
 
We hebben nu de entree op 5 euro gezet (in het verleden was het ook wel eens gratis)dit ook omdat het 
vragen van een band of artiest best veel geld kost, zo kunnen we misschien een beetje de kosten dekken. 
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Werkgroep Communicatie  
 
Werkgroep Communicatie is ondersteunend aan de andere werkgroepen. De activiteiten die deze 
organiseren worden via de wekelijkse nieuwsbrief (digitaal), de website, persberichten (voorafgaand aan de 
eigen activiteiten in de lokale media en de roze landelijke media), Facebook en met posters/flyers 
wereldkundig gemaakt.  
In 2017 was er, naast de vaste terugkerende activiteiten, ook veel aandacht voor het 45-jarige bestaan van 
COC Deventer e.o. en de daarbij horende Jubileumweek. Speciale vermelding mag daarbij voor het initiatief 
van de Roze Wandeling Deventer, dat tijdens die Jubileumweek werd georganiseerd. Hoewel dit buiten de 
directe werkzaamheden van de werkgroep Communicatie viel is die Roze Wandeling wel digitaal 
opgenomen op de website van COC Deventer e.o., zodat mensen ook met hun mobieltje de wandeling 
kunnen lopen. 
 
Werkgroep Communicatie heeft zich in 2017 opnieuw ingezet om alle eigen activiteiten vanuit COC 
Deventer zo goed mogelijk te promoten in stad en regio. Gerichte activiteiten van andere COC-verenigingen 
die momenteel niet door COC Deventer e.o. worden georganiseerd (transgenders, jongeren, autisten, etc.), 
maar wel relevant kunnen zijn voor LHBTers  woonachtig in onze regio, worden geplaatst.  
Ook Roze activiteiten in de regio (dus naast Deventer ook de gemeentes Apeldoorn, Holten-Rijssen, 
Lochem, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst en Zutphen) die interessant zijn voor een LHBT-publiek geven we een 
plaats op onze agenda. Daarbij werd gebruik gemaakt van de hulp van mensen die de diverse 
uitgaansagenda’s hebben nageplozen op roze krenten uit de theaterpap.  
Ook werd af en toe het formulier gebruikt om ook zelf activiteiten aan te melden via onze website. Echter 
werden de meeste extra activiteiten via het algemeen COC-adres aangeleverd. Zolang het niet botste met 
eigen activiteiten en het voor doelgroep interessant was werd meestal tot plaatsing overgegaan. 
 
 
 
 

Werkgroep Voorlichting 
 
Er is in 2017 geen actieve werkgroep voorlichting geweest. Toch zijn er wel degelijk activiteiten ondersteund 
op het gebied van voorlichting rondom seksuele diversiteit en genderidentiteit. Er is een workshop gegeven 
aan docenten op het Edison College in Apeldoorn en studenten van de studie Toegepaste Psychologie van 
Saxion hebben voorlichting gegeven en onderzoek gedaan op scholengemeenschap de Waerdenborch te 
Holten. Dit onder begeleiding en supervisie van het COC Deventer e.o. Ook is er een mooi brievenproject 
uitgevoerd, onder leiding van het Etty Hillesum Centrum. Daarbij hebben een kleine groep LHBTI-ers uit 
Deventer en omgeving een briefwisseling gehouden met leerlingen uit de regio, afgesloten met een 
ontmoeting. 
 
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om te kijken hoe we op een efficiënte en adequate manier komen 
omgaan met de vraag naar voorlichting van, met name, het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn we in contact 
met het Etty Hillesum Centrum en de Werkgroep Diversiteit van de gemeente Deventer. Gedacht wordt om 
gebruik te maken van diverse derde partijen, zoal theatergroep AanZ en andere culturele partners die hierin 
van betekenis kunnen zijn. Ook zijn we aan het kijken hoe we weer mensen aan deze werkgroep kunnen 
binden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. 
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Financieel Jaarverslag 2017 
 
 

1. BESTUURSVERKLARING 

 
Hiermede verklaart het bestuur van COC Deventer, dat het financieel verslag 2017 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 Penningmeester 
L. Huijsmans 
 
 
 

2. TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG 

 
Voor U ligt het financieel jaarverslag over 2017. Sinds enige jaren heeft COC Deventer geen eigen café 
meer, maar worden door de verschillende werkgroepen ruimtes gehuurd t.b.v. hun activiteiten. De 
werkgroepen hebben naast hun begrootte budget ook gebruik kunnen maken van de regenboogsubsidies.  
 
Diverse werkgroepen werken bij de besteding van de regenbooggelden samen met andere partners in de 
gemeente Deventer zoals de Openbare Bibliotheek en het Etty Hillesum Centrum. Het overzicht voor de 
regenbooggelden is in de jaarrekening terug te vinden. Zie punt 7 vooruit ontvangen bedragen. 
Over de regenbooggelden hoeft in de ledenvergadering geen verantwoording te worden afgelegd, dit moet 
rechtstreeks aan de gemeente Deventer.  
 
M.b.t. de reguliere jaarrekening valt op dat sommige werkgroepen, waaronder de vrouwengroep boven hun 
budget besteed heeft. En voor het jubileum was geen bedrag opgenomen in de begroting. De werkgroep 
Cocktail heeft extra inkomsten gegenereerd door een subsidie van het landelijk COC te besteden aan 
reiskosten. Totaal is er een positief resultaat van €2499,- voor reiskosten. 
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3. BALANS PER  31 DECEMBER  2017 
    

       

       Omschrijving 31-12-2016 31-12-2017   Omschrijving 31-12-2016 31-12-2017 

  € €     € € 
ACTIVA       PASSIVA     

       
       Rabobank 52.947 45.271   Algemene Reserve 27972 32084 
              
Nog te ontvangen  
bedragen 89 9   

Vooruitontvangen 
bedragen 20.757 10.554 

        Crediteuren 194 143 
              

       
       
                     
        Winst 4.112 2.499 

Totaal 53.036 45.280     53.036 45.280 

 

 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
Materiële vaste activa 
De eventuele materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Afschrijvingen geschieden 
lineair op basis van de geschatte economische levensduur. 
 
Voorraden 
De eventuele voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
 
Overlopende activa 
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op 
2018, maar al in 2017 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen voor 2017 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. 
 
Voorzieningen 
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 redelijkerwijs is in te 
schatten. 
 
Kortlopende schulden 
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op 
2018 maar al in 2017 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen over 2017 en overige overlopende passiva. 
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4. VERLIES EN WINSTREKENING 31-12-17 
   

       4.1 Organisatie- en activiteitenkosten 2016 2017 

Reknr. Omschrijving   Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

              

4500 Documentatie/abonnementen   942   494 

4505 Accommodatiehuur     2.248   2.212 

4510 Reclame en advertenties     1.505   200 

4520 Representatie     944   1.217 

4535 Vergaderkosten         108 

4550 Bankkosten en rente     233   300 

4551 Rente   89,17   9,27   

4560 Reiskosten     73   1.560 

4560 Materiaal     135   224 

4590 Honoraria/bands     720   2.612 

4700 Kantoorbenodigdheden     31   146 

4704 Drukwerk en porti     439   1.218 

4750 Telefoon     68   46 

4790 Diverse organisatie kosten   129     130 

4880 Diverse kosten werkgroepen   197   124 

  Totaal kosten   218 7.536 9 10.592 

       
       4.2 Inkomsten Afdeling 

 
2016 2017 

Reknr. Omschrijving   Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

8100 Subsidie gemeente Deventer   6.000   6.000   

8100 COC nederland Maatjesproject     1.500   

8000 Entree jubileum feest       975   

8110 Contributies   4.605   4.608   

8010 Voorlichtingsgelden   825       

8099 Diverse opbrengsten            

  Totaal inkomsten   11.430 0 13.083 0 

         Verlies/winst     4.112   2.499 

  Generaal totaal   11.648 11.648 13.092 13.092 
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5. SUBSIDIES 2017 
    Subsidiegever   Toegezegd Ontvangen Nog te ontv. 

Gemeente Deventer   6.000 6.000 0 

  
 

      

Totaal   6.000 6.000 0 

    
  

   
  

 6. VORDERINGEN 
    Nog te ontvangen 31-12-16 Omschrijving Bedrag 

 

Rabobank 
rente 
2017   9 

         
 Totaal       
 Debiteuren 31-12-2017     9 
         
 

     7. Vooruitontvangen bedragen (Regenboog) 
 Vooruitontvangen 31-12-17 Ontvangen Uitgegeven 
 Saldo per 01-01-2017 20.757   
 Bestedingen:     
 Overig     557 
 Boekenweek     3.196 
 Jubileum film     118 
 Roze Wandeling     191 
 Jubileum toneelstuk     2.480 
 Jubileum algemeen     137 
 Jubileum receptie     2.500 
 Roze 50+     1.024 
         
 Nog te besteden     10.554 
 Totaal 20.757 20757 
 

     
     8. CREDITEURENOVERZICHT 

   Crediteuren per 31-12-17 Omschrijving Bedrag 
 Rabobank bankkosten 34   

Reiskosten deelnemer/jury Songfestivival 86   

Bibliothek ALV november 23   

Totaal     143   
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9 Financieel Resultaat per 
Kostenplaats 

     
       
       

Financieel overzicht 
    Resultaat  
31-12-2016 Begroting 2017 

    Resultaat  
31-12-2017 

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

Bestuur   2.311   2.000   2.402 

Organisatieverzekeringen       350     

Ledenvergaderingen   494   500   82 

Subtotaaltelling  
organisatiekosten 0 2.805 0 2.850 0 2.484 

       Activiteiten Algemeen   634   1.100     

Voorlichting 668   250 800     

Introductie en Opvang        100     

Jubileum 2017       0 975 2.313 

Jongerengroep       100     

Communicatie   237   500   362 

Boek & Film   831   800 73 762 

Vrouwengroep   233 200 1.000 150 1.531 

50+   336 200 800 529 717 

Mannengroep   931   1.000   1.000 

Politiek       500     

Sport   771   800   836 

Cocktail   382   800 1.543 1.375 

Fabulous       500     

Subtotaaltelling  
activiteitenkosten 668 4.356 650 8.800 3.270 8.895 

       Contributie 4.605   5.000   4.608   

Subsidie Gemeente Deventer 6.000   6.000   6.000   

Giften             

Subtotaaltelling  
inkomsten  10.605 0 11.000 0 10.608 0 

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

Totaaltelling  
werkgroepen 11.273 7.161 11.650 11.650 13.878 11.379 

       
       Overig onvoorzien 0 0 0 0 0 0 

              

Totaal afdeling 11.273 7.161 11.650 11.650 13.878 11.379 

Saldo (winst/verlies) winst 4.112 verlies 0 winst 2.499 

Controletelling 11.273 11.273 11.650 11.650 13.878 13.878 
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