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Bestuursverklaring COC Amsterdam 2014  

 

Inleiding:  

2014 was het eerste volledige jaar waarin COC Amsterdam als een 100% 

vrijwilligersorganisatie heeft gefunctioneerd. Het bestuur heeft gedurende het jaar 

een aantal initiatieven genomen om hieraan nadere invulling te geven zoals 

hieronder verder beschreven. Verder heeft het bestuur samen met de vrijwilligers 

een aantal nieuwe initiatieven opgestart, in samenwerking met andere organisaties 

in Amsterdam, met als doel de maatschappelijke doelstellingen van COC Amsterdam 

verder te ontwikkelen.  

 

Visie:  

Om de nieuwe organisatie richting te geven heeft het bestuur in 2013 de volgende 

visie gedefinieerd: 

 

COC Amsterdam werkt op nieuwe, innovatieve, manieren aan de realisatie van 

soIiale aIIeptatie ┗aﾐ LHBTげers iﾐ oﾐze stad. COC Aﾏsterdaﾏ helpt roze 
HurgersIhap ┗oor alle LHBTげers realisereﾐ. Dit doeﾐ ┘ij door ┗erHiﾐdiﾐgeﾐ aaﾐ te 
gaan om de sociale acceptatie van de LHBT-gemeenschap breed te verankeren in de 

Amsterdamse samenleving.  

 

Dit betekent voor ons verantwoording nemen voor je eigen leven door zichtbaar te 

emanciperen en te participeren op sociaal, seksueel, economisch en cultureel 

gebied. COC Amsterdam biedt diverse platformen om deze twee ambities te 

realiseren, welke zijn gericht op dialoog, zichtbaarheid en samenwerking met alle 

organisaties in de stad die onze doelstellingen ondersteunen.  

 

COC Amsterdam zoekt actief toenadering tot andere LHBT-organisaties in de stad en 

tot zelforganisaties op buurt- en wijkniveau. Zo werken we bijvoorbeeld samen met 

de gemeente Amsterdam en met het Amsterdamse bedrijfsleven, maar zoeken we 

ook nadrukkelijk de samenwerking met zelforganisaties in de stad met als doel:  

 dat (bi-culturele) jongeren veilig uit de kast kunnen komen. 
 dat ouderen niet meer de kast in hoeven wanneer ze bijv. in een 

verzorgingstehuis komen.
 dat er ruimte komt voor biseksuelen en transgenders om zichtbaar zichzelf te 

kunnen zijn. 
 

Vereniging: 

In 2014 is binnen de vereniging een begin gemaakt met een herijking van de rol van 

COC Amsterdam als vrijwilligersorganisatie. Hieraan zal in 2015 verder invulling 

worden gegeven door, onder meer, het opstellen van een meerjarenplan met de 

inhoudelijke focus van COC Amsterdam met daaraan gekoppeld de resulterende 

verenigingsstructuur, rolverdeling en mandaatomschrijving. In 2014 heeft COC 

Amsterdam een start gemaakt met het werken aan de twee belangrijkste groepen 

binnen de vereniging: de vrijwilligers en haar leden. 

 

 



Vrijwilligers 

De 125 vrijwilligers die zich inzetten voor de LHBT emancipatie en empowerment in 

en om de stad zijn onmisbaar voor de realisatie van de doelstellingen van COC 

Amsterdam. Samenwerken aan emancipatie en empowerment is effectiever en 

leuker, mits goed georganiseerd. Daarom acht het bestuur het van belang te bouwen 

aaﾐ eeﾐ け┘ijげ gevoel binnen de vereniging. Hier hebben wij in 2014 een eerste 

invulling aan gegeven door: 

a. Het organiseren van een vrijwilligers-jaarborrel en een vrijwilligers 

bbq. 

b. Het vaststellen van een nieuw COC Amsterdam Vrijwilligersbeleid in 

samenwerking met de verenigingscoördinatoren 

c. Het organiseren van een Algemeen Coördinatoren Overleg voor alle 

Coördinatoren van COC Amsterdam (op kwartaal basis) met als doel 

te leren van elkaar en elkaar waar mogelijk te versterken. 

d. Een aanvang te maken met de implementatie van een COC 

Amsterdam Intranet, teneinde communicatie en informatiedeling 

tussen vrijwilligers onderling te verbeteren (in samenwerking met 

COC NL). 

 

Leden  

Sinds 2014 is COC Amsterdam (bijna) volledig onafhankelijk van gemeentelijke 

subsidies. Dit geeft aan de ene kant vrijheid van handelen, maar aan de andere kant 

zijn lidmaatschapsgelden een belangrijke inkomstenbron geworden voor de 

vereniging. COC Amsterdam heeft daarom, naast haar maatschappelijke activiteiten, 

ook activiteiten ontplooid voor haar leden: 

a. In maart 2014 is er in samenwerking met de Roze Film Dagen een 

filmvertoﾐiﾐg ┗oor ledeﾐ georgaﾐiseerd ┗aﾐ さThe Happy “adざ ﾏet 
aansluitend een korte discussie door jongeren, Gio, Gideon, Kristiaan 

en Maxz, onder leiding van Kim Dankoor. De discussie ging over 

'hokjes denken' en emancipatie van homo-jongeren.  

b. Iﾐ oktoHer ヲヰヱ4 is ┗oor ledeﾐ eeﾐ さ‘oze ‘ijks ‘oﾐdleidiﾐgざ 
georganiseerd met medewerking van Arnout van Krimpen. 

 

Verhuizing en Huisvesting 

COC Amsterdam is per 27 november 2014 verhuisd naar een nieuwe locatie:  

Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam. De vereniging huurt bij het Doven 

Ontmoetings Centrum (DOC) een Secretariaatsruimte (met vergader- en 

archieffaciliteiten) en voor haar werkgroep bijeenkomsten (Senioren, Wereldcafe / 

Respect2Love, Jong&Out, Cafe Oke) de prachtige beneden ruimte (met bar).  

 

Het pand aan de Rozenstraat 8-14 wordt door een けroze ondernemerげ (Leendert den 

Daas e.a.) herontwikkeld tot 4-sterreﾐ けstraight frieﾐdlyげ hotel. COC Aﾏsterdaﾏ heeft 
met de ondernemer een intentieovereenkomst ondertekend, waarin is opgenomen 

dat COC Amsterdam na heropening van het Denim Hotel (Medio 2016) weer een 

plek heeft in het pand aan de Rozenstraat. COC Amsterdam is zeer blij met het 

aanbod van de ondernemer en de gemaakte afspraken.  

 



Maatschappelijke initiatieven: 

In 2014 hebben de vrijwilligers van COC Amsterdam een groot aantal resultaten 

geboekt, per onderwerp: 

Politiek 

Rondom de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn een aantal initiatieven 

ondernomen: 

- Verkiezingsdebat Gemeente Amsterdam (Paradiso); een debat met 

medewerking van vrijwel alle politieke partijen van Amsterdam met de focus 

op ====. Daarnaast is ook in Stadsdeel West een verkiezingsdebat 

georganiseerd. 

- Roze Stembus Accoord: in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is 

dit accoord ondertekend, waarmee de meerderheid van de raadspartijen zich 

aan een 8-punts verkiezingsambitie  heeft verbonden. COC Amsterdam zal de 

uitvoering van het accoord in de komende 4 jaren monitoren. 

LHBT Panel – Amsterdam Pink Panel 

- APP heeft in 2014 een viertal enquêtes uitgevoerd op gebied van Veiligheid in 

je Buurt, Gemeenteraadsverkiezingen, Familierituelen, en Biseksualiteit. 

Veiligheid 

- Naar aanleiding van de APP Veiligheidsenquête is op initiatief van de 

stadsdeel coördinatoren een drietal bijeenkomsten in Stadsdeel West en 

Nieuw-West georganiseerd over dit onderwerp. Deze bijeenkomsten waren 

gericht op de wijk-professional en de LHBT gemeenschap zelf. 

- In Stadsdeel Oost hebben we meegewerkt aan een losstaande bijeenkomst 

over dit onderwerp. 

- Op basis van de feedback heeft COC Amsterdam een actieplan ontwikkeld als 

aanvulling op de al bestaande infrastructuur. 

Senioren 

- Op initiatief van Platform Mokum Roze is in de 2
e
 helft van 2014 een enquete 

gehouden onder Roze 55+-ers over sociale netwerken, zorg en wonen. COC 

Amsterdam heeft hieraan als deelnemer van het platform meegewerkt. 

Bewustwording / Preventie 

- De Voorlichters hebben in het schooljaar 2013/2014 589 voorlichtingslessen 

gegeven op Voortgezet Onderwijs en (V)MBO/HBO.  

 

Empowerment: 

Naast de reguliere bijeenkomsten van Cafe Oké, Senioren, Jong & Out, Wereldcafé / 

Respect2Love, zijn in 2014 een aantal Haardvuur (islamitische LHBT Jongeren) 

bijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben een aantal bijeenkomsten 

plaatsgevonden van het Netwerk Ouders Roze Kinderen Amsterdam. In totaal zijn 

ruim 40 bijeenkomsten voor deze doelgroepen georganiseerd. 

 

Samenwerkingsverbanden: 

Om alle activiteiten gerealiseerd te krijgen is mede- en samenwerking van/met een 

groot aantal organisaties onmisbaar. In 2014 zijn we met de volgende organisaties of 

personen samenwerkingsverbanden aangegaan en/of hebben we actief 

samengewerkt: 



 CentraM - voor psychosociale hulpverlenging aan (multiculturele) LHBT 

jongeren  

 COC NL - voor het organiseren van de Speak Up debatten in de Amsterdamse 

stadsdelen  

 Done Fil management - voor het opzetten van het Netwerk Ouders van Roze 

Kinderen Amsterdam (NORKA)  

 Gemeente Amsterdam en Stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Oost, West, 

Zuid en Zuid-Oost 

 Gay Care  

 Jongerenwerk - samen met Pride Photo Award en COC NL invulling en 

uitvoering gegeven aan Speak Up Debatten in tweede helft 2014  

 De Pink Borrels in de verschillende stadsdelen – o.a. voor het samen 

organiseren van het Verkiezingsdebat in Stadsdeel West 

 Platform Mokum Roze – het platform van belangenbehartiging van Roze 

Senioren in Amsterdam  

 Politie (Roze in Blauw), OM en Meldpuntdiscriminatie – deelname aan het 

reguliere veiligheidsdriehoek overleg 

 ProGay - om samen te lobbyen bij de Amsterdamse gemeentepolitiek in het 

kader van de gemeenteraadsverkiezingen  

 Respect2love - ┗oor saﾏeﾐ┘erkiﾐg tusseﾐ COC Aﾏsterdaﾏげs けWereldIafeげ eﾐ 
het landelijke platform Respect2love in het kader van ondersteuning en 

empowering van multiculturele LHBT jongeren  

 Roze Filmdagen – voor het organiseren van een ledenevent tijds RFD 2014 

 Universiteit van Amsterdam - voor het opzetten van het 

AﾏsterdaﾏPiﾐkPaﾐel, eeﾐ oﾐderzoekspaﾐel ┗aﾐ eﾐ ┗oor LHBTげs.  
 Workplace Pride - voor het opzetten van een Business Pride Platform waar 

roze zzp-ers en het roze MKB elkaar treffen  

 

Het bestuur wil zijn grote dank en waardering uitspreken aan de vrijwilligers van COC 

Amsterdam die in dit verenigingsjaar hun werkzaamheden met groot enthousiasme 

en bijbehorend resultaat hebben verricht. Daarnaast wil het bestuur alle leden 

bedanken voor hun continue steun en hen oproepen om meer mensen te 

enthousiasmeren om lid te worden.  

 

Begroting 2015:  

Voor het verenigingsjaar 2015 is op de ALV van November 2014 een begroting 

goedgekeurd met de volgende hoofdlijnen:  

 

Omzet Vereniging EUR EUR 89,000 

Kosten Vereniging EUR EUR 85,000  

Onvoorziene Bate  EUR           0 

------------------------------------------------------  

Verenigingsresultaat  EUR   4,000  

 

 

 

 



Het bestuur verklaart hierbij verder dat het financieel jaarverslag over 2014 in 

overeenstemming is met de vastgestelde subsidie richtlijnen. Het verslag is naar 
┘aarheid opgeﾏaakt eﾐ er zijﾐ geeﾐ gege┗eﾐs aIhtergehoudeﾐ. Het Hestuur 
┗erklaart te┗eﾐs dat ﾐaast de iﾐ dit ┗erslag geﾐoeﾏde fiﾐaﾐIïle ﾏiddeleﾐ het COC 
Amsterdam geen andere middelen ter beschikking staan.  

 

Amsterdam,  29 mei 2015 

Vastgesteld door het Bestuur, 

Namens het bestuur, Peter de Ruijter, voorzitter  



 JAARREKENING 2014

Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit 
COC Amsterdam



Aan het bestuur van
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam, 29 mei 2015

Betreft: jaarrekening 2014

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de 

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag
bereid nadere toelichting te verstrekken.

Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst
directeur

verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2014 van Nederlandse Vereniging tot Integratie van 
Homoseksualiteit COC Amsterdam samengesteld.
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de balans per 31 december 2014

ACTIVA 2014 2013

vorderingen

debiteuren € 671 € 712
belastingen en premies sociale verzekeringen 90 0
nog te ontvangen subsidies 7.000 0
overige vorderingen en overlopende activa 10.861 33.714

totaal vorderingen € 18.622 € 34.426

liquide middelen € 224.662 € 150.566

TOTALE ACTIVA € 243.284 € 184.992

PASSIVA 2014 2013

eigen vermogen

algemene reserve € 131.545 € 79.141
huisvestingsreserve 35.000 35.000
continuïteitsreserve 15.000 15.000
bestemmingsreserve ledenevent 10.000 0

totaal eigen vermogen € 191.545 € 129.141

kortlopende schulden

crediteuren € 6.091 € 6.060
belastingen en premies sociale verzekeringen 0 127
vooruit ontvangen subsidies 37.661 25.787
overige schulden en overlopende passiva 7.987 23.877

totaal kortlopende schulden € 51.739 € 55.851

TOTALE PASSIVA € 243.284 € 184.992
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winst- en verliesrekening

OMZET 2014 begroting 2013

omzet leden € 44.492 € 50.951 € 44.846

giften en donaties € 45.140 € 0 € 1.345

omzet maatschappelijke projecten € 35.889 € 25.000 € 81.334

omzet werkgroepen € 26.052 € 13.220 € 14.763

omzet overig € 0 € 0 € 750

TOTALE OMZET € 151.573 € 89.171 € 143.038

KOSTEN

personeelskosten € 4.855 € 0 € 26.343

overige bedrijfskosten
verkoopkosten € 1.015 € 2.300 € -190
huisvestingskosten 8.591 22.200 5.353
algemene kosten en kantoorkosten 19.324 21.465 20.410
verenigingskosten 8.267 15.510 13.242
totaal overige bedrijfskosten € 37.197 € 61.475 € 38.815

kosten werkgroepen € 18.441 € 0 € 10.392

kosten maatschappelijke projecten € 29.174 € 23.400 € 31.311

TOTALE KOSTEN € 89.667 € 84.875 € 106.861

BEDRIJFSRESULTAAT € 61.906 € 4.296 € 36.177

rentebaten en lasten 498 € 0 € 1.765
bijzondere baten en lasten 0 0 0

RESULTAAT € 62.404 € 4.296 € 37.942

mutatie bestemmingsreserve ledenevent € -10.000 € 0 € 0

MUTATIE ALGEMENE RESERVE € 52.404 € 4.296 € 37.942
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grondslagen van waardering en resultaatbepaling

activiteiten

balans

winst- en verliesrekening

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben.

De activiteiten van Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Amsterdam bestaan voornamelijk 
uit:
- het bieden van een ontmoetingsplaats voor homo en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders waar plezier en 
ontplooiing voorop staan;
- het stimuleren van initiatieven die homo-integratie bevorderen;
- het, met de haar ter beschikking staande faciliteiten en middelen, bieden van hulp bij het organiseren van activiteiten 
die de homo-integratie bevorderen;
- in het bijzonder de homo-integratie onder jongeren, ouderen, vrouwen en allochtonen te stimuleren en te 
ondersteunen;
- het stimuleren van diverse andere organisaties die zich blijvend inzetten voor de homo-integratie;
- het bieden van een dynamisch, cultureel, creatief en intellectueel platform in Amsterdam, ter bevordering en 
vernieuwing van de homo-emancipatie.

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen 
onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht.

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 
waarden.
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toelichting op de balans

ACTIVA 2014 2013

debiteuren

debiteuren € 1.844 € 2.412
voorziening dubieuze debiteuren -1.173 -1.700

totaal debiteuren € 671 € 712

belastingen en premies sociale verzekeringen

omzetbelasting 2014 € 90 € 0

totaal belastingen en premies sociale verzekeringen € 90 € 0

overige vorderingen en overlopende activa

borgsommen € 800 € 0
afgedragen pensioenpremie 0 705
nog te ontvangen bedragen 2.254 33.009
vooruit betaalde bedragen 2.515 0
nog te factureren bedragen 5.292 0

totaal overige vorderingen en overlopende activa € 10.861 € 33.714

liquide middelen

ING 600281 Zakelijke Rekening € 1.932 € 29.009
ING 215589 Zakelijke Rekening 0 1.085
ING 600281 Zkl Spaarrekening 0 120.405
ING 600281 Vermogen Spaarrekening 222.730 0
ING 215589 Zkl Spaarrekening 0 67

totaal liquide middelen € 224.662 € 150.566

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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toelichting op de balans

PASSIVA 2014 2013

algemene reserve

algemene reserve per 1 januari € 79.141 € 91.199
onttrekking t.b.v. vorming huisvestingsreserve 0 -35.000
onttrekking t.b.v. vorming continuïteitsreserve 0 -15.000
mutatie boekjaar 52.404 37.942

totaal algemene reserve € 131.545 € 79.141

huisvestingsreserve

huisvestingsreserve per 1 januari € 35.000 € 0
mutatie boekjaar 0 35.000

totaal huisvestingsreserve € 35.000 € 35.000

De huisvestingsreserve is gevormd ter investering in nieuwe huisvesting

continuïteitsreserve

continuïteitsreserve per 1 januari € 15.000 € 0
mutatie boekjaar 0 15.000

totaal continuïteitsreserve € 15.000 € 15.000

bestemmingsreserve ledenevent

bestemmingsreserve ledenevent per 1 januari € 0 € 0
mutatie boekjaar 10.000 0

totaal bestemmingsreserve ledenevent € 10.000 € 0

belastingen en premies sociale verzekeringen

omzetbelasting 2013 € 0 € 127

totaal belastingen en premies sociale verzekeringen € 0 € 127

de continuïteitsreserve is gevormd om discontinuïteit van de vereniging en financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

De bestemmingsreserve ledenevent is gevormd conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 2014.
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toelichting op de balans

PASSIVA, vervolg 2014 2013

overige schulden en overlopende passiva

ledenevent 2014 € 0 € 10.000
Speak Up debatten 1.990 6.500
accountant- en administratiekosten 3.630 5.000
overige 2.367 2.377

totaal overige schulden en overlopende passiva € 7.987 € 23.877

niet uit de balans blijkende verplichtingen

Per 1 december 2014 is een huurverplichting aangegaan eindigende op 31 mei 2016. De huurovereenkomst is met 
inachtneming van een termijn van drie maanden opzegbaar. De huurrpijs bedraagt € 4.680 per jaar per peildatum 1 
december 2014.

Per 18 december 2014 is een huurverplichting aangegaan voor alle werkgroepen van COC Amsterdam. De huurprijs 
bedraagt € 4.800 voor heel 2015.
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toelichting op de winst- en verliesrekening

OMZET 2014 begroting 2013

omzet werkgroepen

werkgroep Voorlichting € 22.490 € 13.596
werkgroep Cafe Oke 1.335 500
werkgroep Jong & Out 0 300
werkgroep Roze Senioren Café 2.227 0
werkgroep Business Pride Netwerk Amsterdam 0 367

omzet werkgroepen € 26.052 € 13.220 € 14.763

omzet maatschappelijke projecten

Veilige Haven 2012 € 0 € 2.376
Veilige Haven 2013 -453 25.471
Veilige Haven 2014-2015 5.078 0
Rainbow 2012 0 900
Rainbow 2013 -4.675 18.606
Etnische Organisaties 2.500 15.000
Pink Codes 10.787 5.372
Speak Up debat stadsdeel Zuid 3.500 3.500
Speak Up debat stadsdeel Noord 3.500 3.500
Speak Up debat stadsdeel Nieuw-West 0 3.500
Speak Up debat stadsdeel Oost 0 3.109
Speak Up debat stadsdeel West 3.500 0
Wijkenbenadering 2014-2015 558 0
Netwerk Ouders Roze Kinderen Amsterdam 2014-2015 4.594 0
Moum Roze 5.000 0
Roze Verkiezingsdebat 2.000 0

totaal opbrengst leden € 35.889 € 25.000 € 81.334
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toelichting op de winst- en verliesrekening

KOSTEN 2014 begroting 2013

personeelskosten

salarissen € 1.389 € 3.361
sociale lasten 104 2.445
pensioen 0 1.494
reorganisatiekosten 3.163 10.220
overige personeelskosten reorganisatie 199 8.823

totaal personeelskosten € 4.855 € 0 26.343

De bestuurders waren, overeenkomstig 2013, onbezoldigd.

kosten werkgroepen

werkgroep Voorlichting € 15.154 € 5.058
werkgroep Cafe Oke 1.314 1.361
werkgroep Jong & Out 942 2.372
werkgroep ICT 51 11
werkgroep Roze Senioren Café 813 915
werkgroep Mokum Roze 129 175
werkgroep Business Pride Netwerk Amsterdam 38 500

kosten werkgroepen € 18.441 € 13.220 € 10.392

kosten maatschappelijke projecten

Veilige Haven 2012 € 0 € 0
Veilige Haven 2013 0 5.928
Veilige Haven 2014-2015 5.078 0
Rainbow 2012 0 1.959
Rainbow 2013 0 614
Etnische Organisaties 0 4.469
Pink Codes 697 5.372
Speak Up debat stadsdeel Zuid 3.500 3.504
Speak Up debat stadsdeel Noord 3.500 2.895
Speak Up debat stadsdeel Nieuw-West 0 3.285
Speak Up debat stadsdeel Oost 0 3.109
Speak Up debat stadsdeel West 3.500 176
Wijkenbenadering 2014-2015 558 0
Netwerk Ouders Roze Kinderen Amsterdam 2014-2015 4.594 0
Moum Roze 4.750 0
Roze Verkiezingsdebat 2.997 0

totaal kosten maatschappelijke projecten € 29.174 € 23.400 € 31.311

Van februari t/m juli 2014 was 1 werknemer in dienst (in 2013 tot medio 2013 5 werknemers, gemiddeld 1) voor 0,7 fte.
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OVERIGE GEGEVENS



overige gegevens

voorstel tot verwerking van het resultaat boekjaar

Het resultaat bedraagt € 62.404

De huisvestingsreserve is ongewijzigd en bedraagt per 31 december 2014 € 35.000.
De continuïteitsreserve is ongewijzigd en bedraagt per 31 december 2014 € 15.000.

bestemmingsfonds Ledenevent € -10.000

toevoeging algemene reserve € 52.404

gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na 31 december 2014 geen gebeurtenissen voorgevallen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie 
per balansdatum.

Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering is de overige winst, zijnde € 52.404 toegevoegd aan de algemene 
reserves. De stand van de algemene reserve komt hiermee per 31 december 2014 op € 131.545.

Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van november 2014, wordt € 10.000 van het resultaat bestemd 
voor een Ledenevent te houden in 2015.
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