
1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Jaarplannen  

en  

begroting 2023 



2 
 

Inhoud: 
 
Uitnodiging ALV        3 
 
Notulen voorjaars ALV       4 
Jaarplannen 2023        6 t/m 10  
Bestuur          6 
Apeldoorn (ambassadeurs)      7 
Cocktail          7 
Cultuur          7 
Communicatie         7 
IJssel Dykes         8 
Jong & Out          8 
Ladies Lounge        8 
Roze50+          9 
Men Meet Men        9 
Transgenders       10 
Voorlichting / GSA      10 
Zutphen (ambassadeurs)     10 
 
Begroting 2023      11 



3 
 

 
 
Uitnodiging ALV  

 

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer e.o. je uit voor de algemene 

ledenvergadering (ALV) op woensdag 2 november 2022 van 20.00 – 21.35 uur.  

Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.  

De vergadering wordt gehouden in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in 

Deventer.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ojon van Strijland, Leidy Huijsmans en Sjors van Vulpen en  

Asprirant bestuursleden Dinian van der Weghe, Aquine Zondag en Reza Ahmadifarshami 

 

Agenda ALV 2 november 2022: 

 

1. Opening, vaststelling agenda. 20.00 uur 

2. Mededelingen van het bestuur: 

- Kandidaatstelling Aquine Zondag en Dinian vd Weghe als 

duo functie voorzitter 

- Instellen stemcommissie 

- Afscheid Ojon en Leidy als bestuurslid 

 

20.00 uur 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

Notulen van voorjaars ALV d.d. 19-04-2022 

Jaarplannen 2023, korte toelichting diverse werkgroepen, 

stemming 

Begroting 2023, toelichting penningmeester, vragen, stemming. 

Instellen kascommissie 

Stemming bestuur. 

 

Pauze. 

 

Uitslag stemming bestuursleden 

Plenaire discussie/ uitwisseling van ideeen/ plannen voor de 

toekomst van COC Deventer e.o. 

20.10 uur 

20.15 uur 

20.30  

uur 

 

20.40 uur 

 

20.45 uur 

 

21.00 uur 

21.05 uur 

 

10. 

11. 

. 

 

Rondvraag 

Sluiting 

21.25 uur 

21.35 uur 

   

 

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 11 oktober 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/ 

 

http://www.cocdeventer.nl/
mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief/
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Notulen ALV COC Deventer d.d. 19-04-2022 
 

Aanwezig: Ojon van Strijland (voorzitter), Sjors van Vulpen (Penningmeester), Leidy 

Huijsmans (bestuurslid alg.), Dinian van de Weghe, Charles Felix, Hans Rattink, Marianne 

Verweda, Rob de Wit, Josine de Ruiter, Dickey Bosch, Reindert Meutstege,  

Afwezig met bericht: Aquine Zondag, Cor Witbraad en Paul Woerlee, Sienie Musters 

Notulist: Leidy Huijsmans 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

Ojon geeft aan dat de opkomst van de ALV zo minimaal en de animo vanuit de 

achterban zo minimaal blijft, dan houdt het voor Ojon op bij de volgende ALV in het 

najaar, na 10 jaar in het bestuur te hebben gezeten. 

Aansluiting met achterban mist. Er zijn vandaag maar 10 leden, dat is zeer 

teleurstellend. Er waren bij diverse activiteiten zoals de lezingen en de 

tentoonstelling Queer ook relatief weinig belangstellenden. 

 

2. Mededelingen van het bestuur 

Ojon heeft vanmiddag overleg gehad met de nieuwe beleidsmedewerker (Nienke 

van den Boomen) in de gemeente Apeldoorn. Ojon en Movisie kunnen niet, Roze 

50+ apeldoorn; inwonersavond 14 juni ’s avonds, graag iemand vanuit het bestuur 

die ons vertegenwoordigd. 

 

In Zutphen is ook een beleidsmedewerker – Mieke – heeft maar 2 uur beschikbaar 

binnen haar takenpakket. Ze is aanspreekpunt voor LHBTIQ+ aanspreekpunt. 

 

11 juni receptie en feest in MIMIK vanwege 50 jarig bestaan COC Deventer. 

 

27 mei komt Splinter Chabot komt naar de bibliotheek in Deventer. 

 

21 april - Komende donderdag is er een inclusiemiddag – georganiseerd door het 

Etty Hillesum – diversiteit en inclusie binnen Deventer. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 2021 

Was een gecombineerde voorjaars- en najaars ALV. Er zijn geen op- en of 

aanmerkingen, de notulen worden goed gekeurd. 

 

4. Jaarrekening 2021 

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

stemming. 

De banktegoeden zijn ongeveer hetzelfde gebleven. De algemene reserve van het 

COC is behoorlijk hoog, een groot deel van de vooruit ontvangen gelden zijn niet 

besteed vanwege Corona maatregelen. 

Bestuur en organisatiekosten zijn wat hoger dan begroot. Veel werkgroepen 

hebben minder uitgegeven dan begroot. Een aantal werkgroepen zoals 50plus, 

Ladies Lounge, Cocktail hebben nog wel diverse activiteiten ontplooit. 

 

De kascommissie heeft de jaarrekening van 2020 en 2021 goedgekeurd en de 

verslagen zijn toegevoegd aan de stukken van de ALV. 

De aanwezige leden keuren de jaarrekening 2021 goed. 

 

5. Jaarverslag 2021  

opmerkingen/vragen 

Cocktail: Dickey doet een toelichting op de activiteiten van Cocktail. COC Deventer 

heeft een heel actieve Cocktailgroep. Lex is de grote “motor” en zorgt dat heel veel 

zaken geïnitieerd worden voor de LHBTIQ asielzoekers. 

Communicatie heeft zich vooral gericht op het digitaal archief van onze vereniging 

en (daarmee ook) een grote bijdrage geleverd aan de tentoonstelling Face It in de 
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Waag. 

Cultuur – films zouden gedraaid kunnen worden in de bibliotheek, echter dat kan 

alleen binnen de reguliere openingstijden van de bibliotheek – dat is in het 

weekend alleen overdag. De kunst lezing in november was een groot succes. 

IJsseldykes hebben binnen de mogelijkheden die er waren toch activiteiten 

opgepakt. B.v. buitensporten in een kleine groep, basketballen en wandelen. 

Young & Out – momenteel geen coördinator. Douwe heeft zich meer op Zutphen 

gericht, waar in Walhalab een actieve LHBTI-jongeren groep is ontstaan. 

Ladies Lounge – draait goed, 4-5 keer per jaar een activiteit. Deze wordt o.h.a. 

goed bezocht. 

MMM – De MenMeetMen groep heeft behoorlijk last gehad van de beperkingen door 

Corona. Geen gebruik kunnen maken van de vaste voorkeurs locatie voor de 

bijeenkomsten. Joep van der Schoot is namens MMM en 50plus bezig met een 

onderzoek. Mogelijk gaat hij ook studenten van Saxion betrekken bij het 

onderzoek. 

Roze 50plus – werkgroep bestaat uit 3 actieve leden, de bijeenkomsten worden 

goed bezocht. Ralph houdt zich daarnaast bezig met de Roze loper in de 

ouderenzorg. De meeste instellingen voor ouderen willen echter de kosten hiervoor 

niet dragen (kosten 5000 euro per jaar en dat is heel veel voor een dergelijke 

instelling). Ralph organiseert vanuit wg 50plus en zijn ambasadeurschap  

aktiviteiten met een roze randje in instellingen voor ouderen. 

M.b.t. LHBTIQ – Voorstad –  locatie Het Enkhuis wil deze bijeenkomsten niet meer 

faciliteren – de groep gaat op zoek naar andere mogelijkheden. 

M.b.t. voorlichting is in 2021 weer opgestart en een aantal nieuwe leden volgt 

training om weer voorlichting te kunnen geven. Nu vooral gericht op middelbare 

scholen. A.s. zaterdag is er een landelijke training. 

 

Geen op- en of aanmerkingen t.a.v. jaarverslag. Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

Algemene opmerking: 

Alle werkgroepen en bestuur hebben er last van dat er weinig tot geen jonge 

aanwas is. Jongeren zijn o.h.a. minder gericht op “verenigingen” en veel meer 

gewend om op project basis iets te ondernemen. Het is zoeken naar hoe we deze 2 

zaken toch bij elkaar kunnen brengen. Mogelijk moet het COC Deventer e.o. meer 

mogelijkheden bieden om op projectbasis activiteiten te organiseren 

 

 

8. Rondvraag 

Reindert: het COC heeft sinds kort een Youtube kanaal, daarop staat nu de lezing 

van Gerhard Lentink. Er kunnen van af nu dus ook meer video’s geupload worden, 

met een link vanaf de COC website. 

 

9. Sluiting 
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JAARPLANNEN 2023  

Bestuur  

2022 stond in het teken van weer opstarten na COVID-19, de meeste werkgroepen 
hebben weer live bijeenkomsten georganiseerd.  

In 2022 waren er ook gemeenteraadsverkiezingen en zijn de banden met de politieke 

partijen aangehaald, de regenboogsubsidie loopt af in 2022 en op het moment van 

schrijven is nog niet bekend wat er gaat gebeuren. De politieke partijen hebben door het 

ondertekenen van het Regenboogstembusakkoord aangegeven dat er naast aandacht 
voor de LHBTIQ+ gemeenschap ook geld vrijgemaakt moet worden. 

Na het afscheid van Leidy Huijsmans en Ojon van Strijland gaan in 2023 Aquine Zondag 

en Dinian van der Weghe (beiden nu aspirant bestuurslid) door mits gekozen als 

bestuurslid. Dit samen met Sjors van Vulpen in de functie van penningmeester en Reza 
Ahmadifarshami als bestuursondersteuner.  

We hopen dat alle werkgroepen enthousiast hun plannen in 2023 kunnen realiseren en 
dat er ook veel nieuwe (laagdrempelige) activiteiten uitgevoerd gaan worden. 

De onderlinge samenwerking van de werkgroepen en onze partners blijft belangrijk, blijf 
elkaar opzoeken om zo enthousiast mogelijk door te gaan. 

De vergaderstukken zijn te downloaden via de website www.cocdeventer.nl.  

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

Heb je vragen over het jaarverslag, stuur dan een mail naar info@cocdeventer.nl 

Hieronder een overzicht van de werkgroepen van COC Deventer en omstreken.              

Een aantal werkgroepen maken in 2023 een herstart of starten op, de andere 
werkgroepen hebben een jaarplan ingediend. 

- Apeldoorn (ambassadeurs). 

- Cocktail. 

- Communicatie. 

- Cultuur. 

- IJssel Dykes. 

- Jong & Out. 

- Ladies Lounge. 

- LHBTI+ Face-It (voorheen Voorstad). 

- Men meet men. 

- Roze50plus. 

- Transgenders. 

- Voorlichting. 

- Zutphen (ambassadeurs). 

 

 

 

 

 

http://www.cocdeventer.nl/
mailto:info@cocdeventer.nl
mailto:info@cocdeventer.nl
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APELDOORN (ambassadeurs) 

In 2021 is er in Apeldoorn een beleidsmedewerkers LHBTIQ+ gekomen, daar is contact 

mee en er liggen plannen om in Apeldoorn wat activiteiten te organiseren. COC Deventer 
en omstreken zal de Gemeente Apeldoorn assisteren. 

COCKTAIL 

Bijdrage jaarplan Cocktail LHBTI-asielzoekers 2023 

 

Activiteiten jaarplan: 

 

- Maatjes en coördinator hebben 4x per jaar een gezamenlijk overleg.  

- Coördinator heeft 4x per jaar overleg met andere Cocktail-coördinatoren en landelijk 

COC. 

- Coördinator heeft 3x per jaar overleg met de aandachtsfunctionarissen LHBTI op AZC’s 

locaties Apeldoorn, Schalkhaar en Zutphen. 

- Coördinator heeft 3x per jaar overleg met GGD’s in Apeldoorn, Deventer en Zutphen.  

- LHBTI-asielzoekers uit onze regio worden 8x per jaar uitgenodigd voor 

communitymeetings in zowel Deventer als in Zutphen. 

- LHBTI-asielzoekers leveren zelf een bijdrage aan de community meetings, of nemen 

zelf initiatief tot het organiseren van eigen deskundigheid voor de LHBTI-doelgroep (bv 

theater, Zumba, Moderne dans). Cocktail faciliteert deze activiteiten.  

- Bijdrage leveren aan verbetering van doorverwijzing en hulpverlening bij psychische 

problemen bij LHBTI-asielzoekers.  

 

Lex Rutgers 

coördinator Cocktail COC Deventer 

 

 

CULTUUR 

 

Voor 2023 gaan we kijken of we, mede in samenwerking met onze partner de Bibliotheek 

Deventer, weer (kunst)lezingen kunnen organiseren. 

 

Daarnaast is onze deelname aan de Boekenweek en Kinderboekenweek goed voor onze 

zichtbaarheid.  

 

We hopen in 2023 weer te kunnen starten met een maandelijkse filmavond  in de 

Bibliotheek Deventer, door Corona en de sluitingstijden van de Bibliotheek Deventer was 

er in 2022 nog geen goed moment gevonden om weer te beginnen met Queer 

filmavonden. 

 

Het op kleine schaal bijhouden van de Regenboogtitels voor de Bibliotheek Deventer gaat 

ook in 2023 door. 

 

COMMUNICATIE 

In 2023 blijft de werkgroep Communicatie de activiteiten van COC Deventer e.o. via het 

onderhouden van de website, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en het verzenden van 

persberichten onder de aandacht brengen. Op verzoek van de betrokken werkgroepen 

kan ook voor posters, flyers en ander publicatiemateriaal worden gezorgd. Naast eigen 

activiteiten wordt ook gekeken naar LHBTI-gerelateerde activiteiten in de regio; ook deze 
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zullen op de website en in de nieuwsbrief worden opgenomen.  

 

De huidige webmaster blijft aan tot de nieuwe webmaster tijd heeft om de taken over te 

nemen; vervolgens wordt voor een goede overdracht gezorgd. Versterking van de 

werkgroep blijft wenselijk m.b.t. het coördinatorschap, het onderhouden van Instagram 

en andere SocialMedia. 

 

 

IJSSEL DYKES 

 

Werkgroep IJssel Dykes 

Samen sporten en wandelen maar bovenal ontspannen. 

De IJssel Dykes is een groep - lesbische vrouwen en andere mensen die qua 

genderidentiteit zich thuis voelen in deze groep - die op de donderdagavond samen 

sporten (voetballen, basketballen, volleyballen, badmintonnen of wandelen). 

Het doel is door samen te sporten of te wandelen elkaar te ontmoeten en contact te 

maken. 

Voor COC leden is het meedoen gratis, voor niet COC leden, die zeker ook van harte 

welkom zijn, zijn de kosten per avond € 3. 

Iedere sportavond wordt de training gegeven door een trainster uit de IJssel Dykes 

groep. De wandelgroep bestaat uit sporters die niet kunnen of willen sporten doordat ze 

geblesseerd zijn of liever willen wandelen. 

Na het sporten en wandelen is er de gelegenheid om samen nog wat drinken op een 

locatie in de binnenstad van Deventer. 

 

Plannen voor 2023 

• De huidige groep behouden maar ook proberen uit te breiden en nieuwe IJssel 

Dykers een warm welkom te geven om mee te sporten of te wandelen. 

• Indien nodig nieuw materiaal aanschaffen voor de sportavond. 

• Aankomende zomer, tijdens de schoolvakantie, weer een gevarieerd 

zomerprogramma organiseren waarbij we proberen ook niet actieve IJssel Dykes 

te betrekken. Het streven is om de vriendschappelijke voetbalmatch tussen IJssel 

Dykes, COC-mannenteam en Cocktail-team in het zomerprogramma op te nemen. 

• Onderzoek naar andere mogelijkheden voor een passend aanbod voor de minder 

fysiek belastbare sporters. 

 

 

JONG & OUT 

Op dit moment is er geen actieve Jong & Out groep van het COC Deventer e.o. 

  

In Zutphen zijn vanuit de organisatie Walhallab wel activiteiten voor LHBII+ jongeren 

onder de naam Your Pride. Zie ook https://www.walhallab.nl/yourpridezutphen/. 

De activiteiten die door hen georganiseerd worden, nemen wij vanuit het COC Deventer 

e.o. wel zo veel mogelijk op in onze nieuwsbrief en agenda. 

 

 

https://www.walhallab.nl/yourpridezutphen/
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LADIES LOUNGE 

De Ladies Lounge wil ook in 2023 blijven voorzien in het organiseren van ontmoetingen 

in een veilige omgeving omdat we merken dat dat nog steeds nodig is en wordt 

gewaardeerd. 

Het biedt de vrouwen en andere mensen die qua genderidentiteit zich thuis voelen bij de 

Ladies Lounge, de ruimte voor het leggen van contacten, gezelligheid en ontspanning. 

Onder genot van een drankje en een hapje wordt er een ongedwongen sfeer gecreëerd 

waar zij/ hen elkaar kunnen ontmoeten. 

Er is nog steeds een goede opkomst en de ervaring leert dat er een grotere opkomst is 

als er een DJ of een band optreed. 

Iedere Ladies Lounge verwelkomen we weer een aantal nieuwe mensen en de leeftijd 

gaat van 30 plus tot 70 plus. 

 

In 2022 moesten we op zoek naar een andere locatie, die hebben we gevonden in café 

Sam. Daar hebben we de Ladies Lounge met DJ eenmalig georganiseerd en in september 

hebben we eenmalig de Ladies Lounge in café Glas in Lood gehouden. 

Deze locatie is heel geschikt voor een kleinere groep tot maximaal 50 mensen. 

In november staat er nog een Ladies Lounge gepland waar een band optreedt. 

Voor 2023 gaan we weer ongeveer 6 keer een Ladies Lounge organiseren. 

De werkgroep bestaat uit: Lida Schuiling, Gerda Marsman, Aquine Zondag en Sienie 

Musters. 

 

ROZE 50+ 

 

Jaarplan 2023 werkgroepen MMM en Roze 50+ 

 

Ca. tien keer per jaar organiseert de werkgroep Roze50+ op de vierde zondag van de 

maand de “Zondagmiddagsalon”, waar 50-plussers (en anderen) de gelegenheid krijgen 

om elkaar te ontmoeten. Sinds kort doen we dit in Café Sam, Brink 64a te Deventer. Per 

keer maken zo’n 25 à 35 bezoekers van deze gelegenheid gebruik.  

 

De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere 50plus werkgroepen in 

Gelderland en Overijssel als met de landelijke organisatie. 

 

De werkgroep Roze 50+ organiseert ook activiteiten “met een roze randje” binnen 

zorginstellingen. In 2023 gaan we daar mee door.  

Werkgroeplid Ralph Klein Bussink is gevraagd als deelnemer van de Adviesraad Sociaal 

Domein Deventer (v/h WMO cluster Ouderen). 

 

De werkgroep is op zoek naar nieuwe leden. 

 

MEN MEET MEN (MMM) 

Werkgroep Men Meet Men 

Elke tweede vrijdagavond van de maand organiseert de werkgroep MMM een 

ontmoetingsavond voor homo- en biseksuele mannen. Hierbij staat gezelligheid voorop.  

 

We komen bijeen in de kelderbar van de Vrijmetselaars. Sinds de start van de MMM 

groep zit er een stijgende lijn in het bezoekersaantal naar de 40. De werkgroep biedt de 

mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer gelijkgestemden te ontmoeten en contacten 

te leggen. Voor mannen die nog bezig zijn met hun coming-out is er de mogelijkheid om 

vooraf contact op te nemen via de email en kan zo nodig een gesprek en/ of introductie 

op een MMM avond plaatsvinden. We hanteren een deurbeleid (gesloten deur met 

portier). 
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Daarnaast signaleren we de behoeften van de doelgroep en werken die verder uit: Het 

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

doelgroep is daarom eveneens een doel.  

 

We zijn in 2023 onder andere van plan (eerder geplande, maar door covid uitgestelde) 

themabijeenkomsten te organiseren.  

1. Een voorstelling van Eric Kollen om zijn ‘Jongenssprookjes’ te presenteren. 

2. Ook wil de werkgroep MMM een informatieavond beleggen over “internet daten”. 

Hier blijkt veel behoefte aan te zijn. Het concept voor deze bijeenkomst werken 

we nog verder uit. Het idee is dat onder leiding van een avondvoorzitter een 

aantal sitebezoekers hun ervaringen vertellen. Ook zullen we ingaan (bijv. met 

een beamer) op tips om zo verantwoord en veilig mogelijk van dit medium 

gebruik te maken. 

3. Tenslotte willen we een bijeenkomst beleggen over “biseksualiteit”. Het idee is dat 

onderzoeker Emiel Malipaard hieraan een bijdrage levert.  

 

TRANSGENDERS 

Op dit moment is er geen actieve werkgroep t.b.v. transgender personen. In de nieuwe 

groep LHBTI Face-it wordt wel actief aangegeven dat de betreffende avonden mede 
georganiseerd wordt door een transgender persoon.  

VOORLICHTING/GSA 

De plannen voor werkgroep voorlichting in 2023 zijn; 

-Alle voorlichters zijn getraind in het geven van voorlichting 

-Zorgen voor meer bekendheid van de werkgroep zodat scholen en bedrijven  ons weten 

te vinden. 

 

Voorlichting is na corona weer opnieuw opgestart, we willen de groep goed laten draaien, 

hiervoor willen we investeren in kennis en het leren kennen van elkaar om goed voor de 

dag te komen.  

LHBTI – Face-it (eerder wg VOORSTAD) 

Werkgroep LHBTI+ Face-It heeft als doel laagdrempelig maandelijkse een 

ontmoetingsavond te organiseren op de laatste vrijdag van de maand bij Café Sam 

(Brink 64a te Deventer). Op deze open ontmoetingsavond is iedereen welkom die zich 

thuis voelt bij de LHBTI+ doelgroep.  

De organisatie, bestaande uit Jill (transvrouw) en Peter, zorgt voor een open en 

laagdrempelige sfeer, waarbij LHBTI-plussers nieuwe gezichten kunnen leren kennen en 

met oude bekenden kunnen bijkletsen. Ook iedereen die vragen heeft of meer informatie 

wil over de doelgroep is van harte welkom. De ontmoetingsavond gaat vervolgens over in 

een cafésfeer om de link met de uitgaansavond te maken. Drankjes zijn voor eigen 

rekening; er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar. 

ZUTPHEN (ambassadeurs) 

 

In Zutphen zijn onze ambassadeurs Paul en Cor actief. Zij onderhouden contacten met 

o.a. de beleidsambtenaar voor diversiteit van de gemeente Zutphen. 
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Begroting 2023 
 

2022 2023 t/m 3e kwartaal 
 

2023 

 
Begroot 

 
Resultaat 

  

Begroten 

Kostenplaats Ink.  Uitg. Ink.  Uitg. Ink.  Uitg. 

Bestuur   2.500 437 2.563 
 

3.000 

Activiteiten algemeen   1.500         

Biseksualiteit   300         

Cocktail   1.800 847 3.050 1.600 3.500 

Communicatie   500   63   500 

Cultuur   800       800 

Ijsseldykes   1.100   569   800 

Jongeren   1.000 300        

Jubileumjaar     1.547 7.260     

Ladies Lounge 200 2.200 196 1.135 200 1.600 

LHBTIQ-Face It   300       800 

Men Meet  Men 200 2.200   102   1.400 

Roze50+ 100 2.000   949   1.400 

Roze Debat     500 2.406     

Transgendergroep   600         

Voorlichting   800 500 241 500 800 

Zutphen & Apeldoorn   400       200 

Sutotaal activiteitenkosten 500 18.000 4.327 18.339 2.300 14.800 

 
    

 
  

 
  

Contributie 5.000   5.863   5.500   

Subsidie gemeente 7.500   6.723   7.000   

Reserve 5.000       
 

  

Subtotaal inkomsten 17.500 0 12.586 0 12.500 0 

 
    

 
  

 
  

Totaaltelling 18.000 18.000 16.913 18.339 14.800 14.800 

        


