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voorwoord

Beste lezer, 

Een jaarverslag is in mijn ervaring altijd een moment 

waarop we even stilstaan bij wat er het afgelopen 

jaar allemaal is gebeurd. Iedere keer weer word ik een 

beetje stil als ik me realiseer wat we als vrijwilligers 

samen allemaal voor elkaar krijgen en opbouwen. 

2015 lijkt zich nu te ontpoppen als het jaar waarin we 

als vrijwilligersorganisatie zijn gaan bouwen aan het 

nieuwe COC Amsterdam. Een COC Amsterdam waarin 

de vrijwilliger centraal staat, waarin eigen initiatief en 

een gevoelde en gedeelde verantwoordelijkheid voor 

de kracht van het geheel voorop staat.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur samen met alle 

vrijwilligers een aantal basisbesluiten genomen over 

waarom we doen wat we doen, hoe we dit doen, en 

wat we dan concreet doen. Een van de speerpunten 

van het afgelopen jaar was om de vrijwilligers en 

hun activiteiten zichtbaar te maken. Met een forse 

uitbreiding van ons team communicatie-vrijwilligers 

zijn we steeds beter in staat om de mensen ‘achter de 

schermen’ voor het voetlicht te brengen. 

Hun drijfveren om zich als vrijwilliger in te zetten  

als bijvoorbeeld stadscoördinator, maatje voor LHBT 

vluchtelingen, onderzoeker bij het AmsterdamPinkPanel, 

of voorlichter voor leerlingen op school zijn inspirerend. 

Deze verhalen zijn het waard om gedeeld te worden  

met de LHBT-gemeenschap en andere geïnteresseerden 

in Amsterdam en omstreken.

Uit deze verhalen, en het feit dat we ze zijn gaan 

delen, put ik enorm veel energie en motivatie. Ook dit 

jaarverslag van 2015 is een voorbeeld van het nieuwe 

COC Amsterdam. Een nieuwe lay-out, verantwoordelijke 

financiële verslaglegging en controle, en een inhoudelijk 

verslag door de mensen die zich iedere dag weer inzetten 

voor de ‘vrijheid om als LHBT jezelf te kunnen en mogen 

zijn in Amsterdam en omstreken’. Ik ben trots om dit jaar-

verslag in mijn rol als voorzitter met u te mogen delen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Peter de Ruijter

Voorzitter, COC Amsterdam
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dit is wat  

we doen

COC Amsterdam streeft naar een regio Amsterdam waar 

LHBT inwoners en bezoekers de vrijheid hebben om zich 

zelf te kunnen en mogen zijn. Verandering realiseren we 

vooral door (gezamenlijk) te DOEN. COC Amsterdam is een 

collectief van circa 150 vrijwilligers waar eigen initiatief, 

motivatie en verantwoordelijkheid centraal staan.

Wat doen wij?
Om dat te bereiken, maken wij onszelf en onze doel-

groepen vooral op een positieve manier zichtbaar. Dit is 

de eerste stap die gezet wordt om sociale acceptatie  

te bevorderen. Ook vestigen we aandacht op diversiteit,  

een van onze voornaamste prioriteiten. 

COC Amsterdam richt zich hierom op vijf thema’s: 

Belangenbehartiging, Ontmoeting & Empowerment, 

Veiligheid, Voorlichting en Zorg & Welzijn. Daarnaast 

organiseren we verschillende activiteiten.

Het werkgebied van COC Amsterdam en omstreken 

bestaat de volgende gemeentes: Aalsmeer, Almere, 

Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Ouder-

Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland.
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Belangenbehartiging
COC Amsterdam heeft in 2015 met verschillende vrij-

willigers een bijdrage geleverd aan de totstandkoming 

van het Uitvoeringsplan Roze Agenda 2015-2018 van de 

Gemeente Amsterdam. Dit uitvoeringsplan is eind 2015 

door Gemeenteraad aangenomen. Het uitvoeringsplan is 

gebaseerd op het Roze Stembus Akkoord, een initiatief van 

GroenLinks Amsterdam, en mede ondertekend door alle 

grote Amsterdamse politieke partijen en COC Amsterdam.

Met dit plan zijn een aantal voor COC Amsterdam belangrijke 

onderwerpen door de gemeente omgezet in daadwerkelijk 

beleid. Het gaat hier onder andere om het verder uitbreiden 

van Voorlichting op scholen in Amsterdam, het vergroten 

van de meldingsbereidheid van LHBT gerelateerd geweld, 

meer aandacht voor de specifieke vraagstukken van LHBT 

Ouderen, het verbeteren van de opvang van LHBT-zoekers, 

en het vergroten van ontmoetingsfaciliteiten voor LHBT 

jongeren.

COC Amsterdam heeft de intentie om in de komende jaren, 

via het Amsterdam Pink Panel, de voortgang van dit beleid 

te volgen.

Ontmoeting & Empowerment
In 2015 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

• Café Oké

• Cocktail Amsterdam-Almere

• Jong & Out 

• Netwerk Ouder Roze Kinderen Amsterdam

• Seniorencafe 

• Wereldcafe & Respect2Love

https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/activiteiten-voor-mensen-met-een-handicap
https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/jong-out
https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/regenboogfamilieborrel
https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/activiteiten-voor-senioren
https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/respect2love
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  Subsidies

  Eigen bijdragen 

     bezoekers

  Overige  

     inkomsten

Opbrengsten Ontmoeting & Empowerment 2015

81%

4%

15%

Activiteitenkosten Café Oké ¤ 1.257

Activiteitenkosten Cocktail  

Amsterdam-Almere

¤ 25

Activiteitenkosten Jong & Out ¤ 178

Activiteitenkosten Netwerk Ouders Roze  

Kinderen Amsterdam

¤ 2.418

Activiteitenkosten Seniorencafe ¤ 2.444

Activiteitenkosten Wereldcafe &  

Respect2Love

¤ 5.659

Kosten ruimtegebruik ¤ 4.799

Totaal ¤ 11.918

Kosten Ontmoeting & Empowerment 2015

NORKA tijdens Pride Walk 2015

Kerstbrunch Café Oke
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Nieuw project gestart in 2015: 
Cocktail
In verschillende regio’s hebben afdelingen 
van het COC Cocktail-projecten opgezet. 
Cocktail-projecten zijn maatjesprojecten 
die lesbische, homoseksuele, biseksuele en 
transgender (LHBT) asielzoekers in contact 
brengen met Nederlandse LHBT’s. Door 
het organiseren van sociale activiteiten 
doorbreekt het maatjesproject het sociale 
isolement waarin veel LHBT-asielzoekers zich 
bevinden als ze naar Nederland komen. In 
december 2015 is COC Amsterdam gestart 
met twee cocktail-projecten, één in Amsterdam 
en één in Almere. De eerste groep zal lopen 
tot en met juni 2016. In deze groep zal 
bekeken worden hoe we het best een groep 
op kunnen zetten en zal onderzocht worden 
wat de vraag is naar een maatjesproject in 
de regio Amsterdam/Almere. 

Deelnemers op de boot voor LHBT-vluchtelingen tijdens Amsterdam Gay Pride 2015
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Veiligheid 
COC Nederland en Amsterdam sturen een persbericht uit 

nadat twee homo’s in elkaar geslagen zijn na een avond 

stappen in Amsterdam.

Voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam  

noemt de incidenten in Amsterdam ‘stuitend’. “Nog meer 

onbegrijpelijke voorbeelden van geweld tegen mensen 

gewoon om wie zij zijn. Ik leef mee met de slachtoffers en 

hun geliefden,” zegt De Ruijter.

>> Lees het artikel hier

Voorlichting
Vrijwilligers van COC Amsterdam geven voorlichting 

over seksuele diversiteit op scholen in Amsterdam en 

omstreken.

Voorlichting 2015

Vrijwilligers van COC Amsterdam tijdens Gay Pride 2015 

581 Aantal voorlichtingen gegeven

68 Aantal verschillende scholen waar 

Voorlichting is gegeven

Opbrengsten ¤ 15.594

49 Aantal vrijwilligers eind 2015

128 Meeste voorlichtingen door 1 vrijwilliger 

in schooljaar ‘14/’15

Kosten ¤ 4.251

https://www.cocamsterdam.nl/veiligheid-2/twee-homos-elkaar-geslagen
https://www.cocamsterdam.nl/thema/voorlichting
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Ariena dos Reis Chantre is Voorlichter 
bij COC Amsterdam. Ariena werkt, naast 
haar baan als hoofd in de keuken van 
een bakkerswinkel, al ruim vier jaar als 
voorlichtster. Zij kreeg de vraag: Werkt 
voorlichting? Waarom (niet)? 

Ik denk het wel, omdat het homoseksualiteit dicht- 
erbij brengt en behapbaarder maakt. Toen ik zelf 
tiener was, was er helemaal geen informatie; ik 
had alleen een vaag idee van wat homo’s waren. 
Ik heb zelf geen voorlichting of iets dergelijks 
gehad, en dat had ik wel graag willen hebben. Ik 
had het prettig gevonden als er een volwassene 
was gekomen die er eerlijk over was geweest. 
Onveiligheid is helaas de norm op scholen, en 
homoseksualiteit is er misschien wel het grootste 
taboe. Het maakt dan indruk wanneer iemand zich 
kwetsbaar opstelt, er eerlijk over is en uitlegt: ik heb 
er niet voor gekozen, maar ik ben er zus en zo mee 
omgegaan en nu is het goed – of dat nou over 
homoseksualiteit gaat of over iets anders wat je 
voor je kiezen krijgt. Daardoor is zo iemand heel sterk. 

Wat is je mooiste ervaring bij een 
voorlichting ooit?

Ik ging een keer naar een klas waarbij werd 
aangekondigd dat een jongen van 14 tijdens de 
voorlichting uit de kast wilde komen. Van tevoren 
overlegden we met zijn mentor, ze hadden er samen 
over gesproken en dachten dat het zou kunnen. 
Toen ik die jongen zag vond ik het vreselijk – hij 
zag er echt uit als een kind, met een beugel en 
een broodtrommel en ik dacht: pas op! Uit de kast 
komen is niet voor kinderen! Al aan het begin van 
de voorlichting vertelde hij zijn klas dat hij homo 
was. De klas was even stil en begon toen massaal  
te klappen. Ik moest me inhouden om niet te huilen. 
Ik dacht dat ik kwam om iets voor hem te doen, 
maar eigenlijk had hij iets voor mij gedaan. Scholen 
zijn zo onveilig; ik had het nodig om te zien dat het 
ook anders kan, dat het ook zó kan zijn.

>> Lees hier het hele verhaal.

https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/voorlichter-uitgelicht
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Zorg & Welzijn

Advocatenspreekuur

In 2015 was er elke week een spreekuur. Ook konden 

mensen bellen voor een afspraak of met een vraag. Er zijn 

ongeveer 25 serieuze hulpvragen geweest. Dit afgezien 

van alle vragen met betrekking tot lhbt-vluchtelingen die 

binnen kwamen. Deze zijn vaak doorverwezen naar andere 

advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied. 

Seniorenbeleid

Dit jaar was er weer een Roze Brunch tijdens gaypride. In 

2008 vonden COC Amsterdam en de Vereniging Zóciëteit 

dat er meer aandacht moest komen voor roze senioren 

tijdens de gaypride. Daarom is de Roze Brunch voor roze 

55-plus vrouwen en mannen gestart. Inmiddels is dit een 

jaarlijks terugkerend fenomeen op de vrijdag voorafgaand 

aan de Amsterdamse botenparade.

Tegenwoordig wordt de organisatie in samenwerking 

met Mokum Roze gedaan. Ook is er weer een nieuwsbrief 

Oud Roze uitgebracht.

Zorg & Welzijn 2015

31 juli: Roze Brunch

Kosten Roze Brunch en nieuwsbrief Oud Roze ¤ 808
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https://www.amstelring.nl/over-amstelring/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-oudroze
https://www.amstelring.nl/over-amstelring/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-oudroze
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Nooit meer naar huis
25 Oktober 2015 – Auteur: Anne Koeleman

De lesbische Sauda* volgde een summerschool 
over seksualiteit en kan nu niet meer terugkeren 
naar Oeganda, omdat ze bedreigd wordt door haar 
man en familie. Ze woont in het asielzoekerscentrum 
in Grave. “Ik leef van dag tot dag. Maar ik leef 
tenminste nog.”

Het was haar grootste nachtmerrie, en nu zit ze 
er midden in. De man die ze gedwongen moest 
trouwen kwam erachter dat ze lesbisch is. Nu is de 
achtentwintigjarige Sauda alles kwijt; haar werk, 
haar familie, haar kans om terug te keren naar haar 
thuisland. En elke dag vreest ze dat haar man naar 
Nederland komt om haar te vermoorden.

Les in Amsterdam 
Afgelopen zomer volgde Sauda de Summer School 
for Sexuality, Culture & Society aan de UvA. Ze 
koos de studie omdat ze lesbisch is en omdat ze 
in Oeganda stiekem werkte voor een activistische 
gezondheidsorganisatie, waarvan ze de naam 

niet kan noemen. “Tegen mijn man zei ik dat ik 
een cursus volgde voor mijn officiële werk in de 
regering.”

Om aangenomen te worden op de Summer School 
moest Sauda een essay schrijven met haar motivatie. 
Een essay waarin ze alles vertelde over haar 
activistische werk. Een essay waarin ze eindelijk uit 
de kast durfde te komen. Een essay die achterbleef 
op haar laptop toen ze naar Nederland vertrok. 
Waar haar man, die ze op zeventienjarige leeftijd 
moest trouwen, hem uiteindelijk vond. 

>> Meer lezen kijk hier 

*De naam Sauda is om privacyredenen gefingeerd. 
  Haar echte naam is bij de redactie bekend.

https://www.cocamsterdam.nl/algemeen/nooit-meer-naar-huis
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Communicatie
Het communicatieteam is van drie personen naar zeven 

personen gegaan in 2015. Er is in 2015 hard gewerkt 

aan de nieuwe website van COC Amsterdam, deze is in 

december 2015 live gegaan. Daarnaast is er een start 

gemaakt met een eigen folder en een flyerlijn om te 

werken aan de zichtbaarheid van COC Amsterdam.  

Onderzoek 

AmsterdamPinkPanel (APP)

Het AmsterdamPinkPanel is een samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam (UvA). De samenwerking 

is in 2015 officieel voor vijf jaar verlengt. Er zijn twee 

onderzoeken gedaan in 2015 door de vrijwilligers van 

COC Amstedam, namelijk:

• Mei 2015: De leden van COC Nederland In 

samenwerking met COC Nederland

• Juni 2015: Buurtveiligheidsonderzoek COC 

Amsterdam

Daarnaast zijn er 13 Facebookberichten op de eigen 

facebookpagina geplaatst en was het bestond het APP uit 

ongeveer 1200 leden eind 2015. 

amsterdam

pinkpanel

amsterdam

nieuw ontwerp flyer AmsterdamPinkPanel
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Team Vrijwilligerszaken
Er zijn in 2015 vrijwilligers begonnen en gestopt. Zo zijn 

er nieuwe bestuursleden bij gekomen, coördinator, 

vrijwilligers, onderzoekers van het AmsterdamPinkPanel, 

verschillende nieuwe gezichten op het secretariaat en in 

het communicatieteam. COC Amsterdam is een beweging 

die midden in de maatschappij staat en waar veel 

mensen graag hun steentje willen bijdragen voor het COC 

Amsterdam, haar doelgroepen en doelstellingen. 

>> Ook vrijwilliger worden? Kijk dan hier

IT
Ook IT heeft hard gewerkt aan de nieuwe website die in 

december 2015 live is gegaan!

Secretariaat
• 1340 e-mails zijn er in heel 2015 vanuit het 

secretariaat verzonden (exclusief nieuwsbrieven en 

ALV stukken).

• Men ontvangt gemiddeld 60 e-mail per week in 

2015

• De bezetting is van 2 personen naar 4 gegaan.

Vernieuwde website cocamsterdam.nl

Communicatie ¤ 6.334

Leden ¤ 1.755

Vrijwilligers ¤ 4.634

¤ 12.724

Huisvesting 5.115

Kantoorkosten incl. ICT 14.963

Overige organisatiekosten 1.967

¤ 22.044

Verenigingslasten

Organisatielasten

https://www.cocamsterdam.nl/vacatures
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Stadscoördinatoren
Het project Wijkenbenadering is gestart vanuit de 

gedachte dat voor het realiseren van de doelen van COC 

Amsterdam in de voorzienbare toekomst de uitdaging 

meer zal liggen in de stadsdelen, wijken, buurten en 

straten; daar waar LHBT’s wonen, leven en werken. Het 

bestuur van COC Amsterdam heeft daarom in 2013 

het initiatief genomen om met behulp van zogenaamde 

stadsdeelcoördinatoren in te zetten op het vergroten en 

versterken van LHBT vriendelijke stadsdelen, wijken en 

straten. Voor de ontwikkeling van dit initiatief heeft COC 

Amsterdam in de periode 2013-2015 subsidie ontvangen 

van de Gemeente Amsterdam.

Wat hebben we bereikt?

Stadsdeel West – Marcel van Steijn

In Amsterdam West is Marcel met name actief op de 

onderwerpen politiek & beleidsvorming, veiligheid en 

ouderen & zorg. In samenwerking met de coördinatoren 

in Nieuw West zijn bijeenkomsten over veiligheid 

georganiseerd voor bewoners en voor professionals die 

werkzaam zijn op het gebied van veiligheid in de buurt. 

Dit naar aanleiding van de buurtveiligheidsmonitor 

die jaarlijks door het AmsterdamPinkPanel wordt 

uitgevoerd (zie ook pagina 16). De bijeenkomsten waren 

goed bezocht. In de groep professionals is uitgebreid 

gediscussieerd over de verbinding en het netwerk van 

onder andere Roze in Blauw, Meldpunt Discriminatie en 

Overlast, Beter Buren en SEZO. Ook is gekeken welke rol 

Kosten project Wijkenbenadering 2015

  Stadsdeel Oost

  Stadsdeel West

  Stadsdeel Nieuw-West

¤ 4.168

¤ 2.120

¤ 2.058
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COC Amsterdam zou kunnen innemen. Er is een verslag 

met conclusie en aanbevelingen gekomen dat ook gebuikt 

is voor de brainstorm-sessies over veiligheid voor de 

Roze Agenda 2015-2019 van de gemeente Amsterdam.

In deze activiteiten is intensief samengewerkt met onder 

andere: Stadsdeelbestuur en -ambtenaren, Roze in Blauw, 

MDRA, Beter Buren, SEZO en Pink West.

Stadsdeel Nieuw-West – Dirk van Bergen & Pieter Nijhof

In Amsterdam Nieuw-West zijn Dirk en Pieter met name 

actief op het met de thema’s diversiteit, veiligheid en 

lokale LHBT-gemeenschap. Tijdens Amsterdam Gay Pride 

zijn Dirk en Pieter samen met vrijwilligers van Pink 

Nieuw-West de trekkers de Prelude Pride Walk, deze was 

van het Osdorpplein naar het Mercatorplein. Daarnaast 

organiseerde zij in 2015 twee Pride manifestaties op het 

Osdorpplein. Dirk en Pieter zijn verder onderdeel van 

het Diversiteits-overleg dat periodiek door het stadsdeel 

wordt georganiseerd. 

In deze activiteiten is intensief samengewerkt met onder 

andere: het Pink-postcode netwerk, Stadsdeelbestuur 

en –ambtenaren, Roze in Blauw, MDRA, Respect2Love en 

Pink Nieuw-West.

Pieter Nijhof (l) en Marcel van Steijn (r)
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Stadsdeel Oost – Marten Bos

In dit actieve stadsdeel is Marten als verbinder aan de 

slag gegaan, binnen de LHBT-gemeenschap maar ook 

met andere zelforganisaties gericht op diversiteit. In zijn 

rol als stadsdeel coördinator voor Amsterdam Oost is 

Marten onder andere betrokken geweest bij de volgende 

activiteiten:

• Pride Oost festiviteiten op het Javaplein (2015)

• het Roze Danspaleis 

• 4 mei Dodenherdenkingen in Oost

• informatie uitwisseling m.b.t. enige veiligheids-

incidenten

In deze activiteiten is intensief samengewerkt met 

onder andere: Alle Kleuren Oost, Stadsdeelbestuur en 

-ambtenaren, LGBTQ Oost en TransAmsterdam, Pink 1091 

& Pink 1095, CIVIC, Ouderen Advies Raad, Onbeperkt 

Oost, Jongerenwerk Dynamo, Dream Support en Pride 

Photo Award.

Vervolg
We gaan door met het concept Wijkenbenadering onder de 

naam Stadscoördinatoren.

Marten Bos (tweede van links) bij Pride Oost
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Balans

Staat van baten en lasten

Resultaatbestemming 

Toelichting op het vermogen 3
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Activa Passiva

balans

31-12-15 31-12-14

Debiteuren ¤ 1.096 ¤ 671

Overige vorderingen en over-

lopende activa

¤ 12.892 ¤ 17.951

Liquide middelen ¤ 233.869 ¤ 224.662

¤ 247.857 ¤ 243.284

31-12-15 31-12-14

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves organisatie ¤ 61.200 ¤ 50.000

Bestemmingsreserves vereniging ¤ 55.339 ¤ 10.000

Bestemmingsreserves focusgebieden ¤ 29.125 ¤ 0

Algemene Reserve ¤ 70.545 ¤ 131.545

¤ 216.209 ¤ 191.545

Crediteuren ¤ 14.458 ¤ 6.091

Vooruitontvangen subsidies ¤ 16.061 ¤ 37.661

Overige schulden en overlopen passiva ¤ 1.130 ¤ 7.987

¤ 247.857 ¤ 243.284
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staat van 

baten en lasten

2015 begroting 2014

Directe lasten Thema’s ¤ 21.456 ¤ 32.500 ¤ 24.026

Directe lasten Maat-

schappelijke Projecten

¤ 9.682 ¤ 12.500 ¤ 23.538

Verenigingslasten ¤ 12.724 ¤ 0 ¤ 4.790

Organisatielasten ¤ 22.044 ¤ 41.000 ¤ 32.458

Bijdrages aan externe 

initiatieven *

¤ 4.555 ¤ 0 ¤ 0

Personeelskosten ¤ 0 ¤ 0 ¤ 4.855

Onvoorziene kosten ¤ 0 ¤ 5.200 ¤ 0

Totale lasten ¤ 70.461 ¤ 91.200 ¤ 89.667

2015 begroting 2014

Subsidies & overige 

opbrengsten Thema’s

¤ 31.764 ¤ 38.000 ¤ 35.271

Subsidies Maatschap- 

pelijke Projecten

¤ 13.914 ¤ 13.500 ¤ 26.670

Inkomsten  

ledencontributie **

¤ 43.023 ¤ 44.000 ¤ 44.492

Overige inkomsten ¤ 10.884 ¤ 0 ¤ 45.638

Totale baten ¤ 99.586 ¤ 95.500 ¤ 152.071

Jaarresultaat ¤ 29.125 ¤ 4.300 ¤ 62.404

* naast de eigen activiteiten hebben we in 2015 ook de volgende initiatieven helpen financieren: 

Roze Filmdagen, Homonologen, TransPride, het Roze Levensboek en de korte film ‘Buddy’.

** Aantal leden eind 2015: 1742

43% van de totale baten is ledencontributie.

Lasten Baten
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resultaat- 

bestemming

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2015 

is het volgende bestemmingsbeleid vastgesteld:

1) Om de continuiteit van de organisatie te waarborgen 

streven we ernaar een Algemene Reserve aan te houden 

van eenmaal de reguliere kosten op jaarbasis (begroting 

2016: € 70.000).

2) Voor zover een positief jaarresultaat niet nodig is  

voor de aanvulling van de Algemene Reserve, wordt het 

als volgt bestemd:

a) 50% van de netto opbrengst uit Voorlichting 

wordt gereserveerd t.b.v. de Voorlichting.

b) 50% van het positief jaarresultaat van de 

vereniging wordt gereserveerd voor nieuwe 

initiativen binnen de vereniging.

c) 25% van het positief jaarresultaat van de ver- 

eniging wordt gereserveerd voor externe initiatieven.

d) 25% van het positief jaarresultaat wordt 

gereserveerd voor een specifiek doel in de nabije 

toekomst. 

Als zo’n doel niet voorhanden is wordt deze 25% 

ofwel aan de reserve interne initiatieven, ofwel aan 

de reserve externe initiatieven toegevoegd.

Bijzondere baten & lasten

Onttrekking bestemmingsreserve  

Organisatie-ontwikkeling

- ¤ 3.800

Onttrekking bestemmingsreserve Ledenevent - ¤ 661

Toevoeging jaarresultaat aan bestemmingsreserve 

Voorlichting (2a)

¤ 5.672

Toevoeging jaarresultaat aan bestemmingsreserve 

Interne initiatieven (2b, 2d)

¤ 17.590

Toevoeging jaarresultaat aan bestemmingsreserve 

Externe initiatieven (2c)

¤ 5.863

Mutatie Algemene reserve (1) 0

Kosten organisatie-ontwikkeling ¤ 3.800

Kosten ledenevent ¤ 661

¤ 4.461

Totaal resultaat ¤ 24.664

Resultaatbestemming

2015
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toelichting  

op het vermogen

 stand 31-12-2015  mutaties resultaat  ALV-besluiten  stand 31-12-2014 

Bestemmingsreserves organisatie
Continuiteitsreserve  -  -  ¤ 15.000 -  ¤ 15.000 

Huisvestingsreserve  ¤ 35.000  -  -  ¤ 35.000 

Organisatie-ontwikkeling  ¤ 26.200  ¤ 3.800 -  ¤ 30.000  - 

Bestemmingsreserves vereniging 
Ledenevent  ¤ 9.339  ¤ 661 -  -  ¤ 10.000 

Communicatie  ¤ 10.000  -  ¤ 10.000  - 

Jubileum  ¤ 36.000  -  ¤ 36.000  - 

Bestemmingsreserves focusgebieden 
Voorlichting  ¤ 5.672  ¤ 5.672   - 

Interne inititatieven ¤ 17.590  ¤ 17.590   - 

Externe initiatieven  ¤ 5.863  ¤ 5.863   - 

Algemene Reserve  ¤ 70.545  -  ¤ 61.000 -  ¤ 131.545 

 ¤ 216.209  ¤ 191.545
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In 2015 heeft het bestuur samen met de andere vrijwil-

ligers van COC Amsterdam een aantal basis besluiten 

genomen. Motivatie voor deze besluiten is de wens om op 

een professionele wijze als vrijwilligers organisatie te 

functioneren en helderheid te creëren in de rollen die 

binnen COC Amsterdam nodig zijn. 

In 2016 zullen deze structuurbesluiten nader worden 

aangevuld met een bondige visie op hoe we dit gaan 

bereiken en realiseren. Nadruk zal komen te liggen op een 

accent verschuiving naar gezamenlijk DOEN vanuit eigen 

motivatie en initiatief. 

Het bestuur van de Vereniging verklaart hierbij dat de 

jaarrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 

2015 naar waarheid is opgemaakt, en een getrouw 

beeld geeft van de in deze periode gemaakte kosten en 

ontvangen baten alsook de vermogenspositie van de 

stichting per einde boekjaar. 

bestuur

Huidige bestuur:

- Jackie Breedveld, secretaris

- Dymfke van Lanen, penningmeester

- Willeke Morren, algemeen bestuurslid vereniging 

- Peter de Ruijter, voorzitter

In 2015 zijn afgetreden:

- Geer Oskam, penningmeester

- Bora Sirin, algemeen bestuurslid

- Albert Roele, algemeen bestuurslid

- Gerard Toussaint, algemeen bestuurslid

- Kim Dekker, algemeen bestuurslid
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begroting 

2016

Directe lasten Focusgebieden

Directe lasten Stadscoördinatoren

70-jarig jubileum

Overige verenigingslasten

Verenigingslasten

Organisatielasten

Onvoorziene kosten 5%

Totale lasten

Baten Focusgebieden

Baten Stadscoördinatoren

Inzet bestemmingsreserve 70-jarig jubileum

Inzet overige reserves

Onttrekking reserves

Baten ledencontributie

Overige inkomsten

Totale baten

¤ 23.348

¤ 7.400

¤ 36.000

¤ 24.300

¤ 60.300

¤ 28.170

¤ 5.961

¤ 125.178

Lasten Baten

¤ 21.978

¤ 4.840

¤ 36.000

¤ 13.000

¤ 49.000

¤ 45.000

¤ 5.000

¤ 125.818
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2016 wordt een spannend en leuk jaar voor COC 

Amsterdam. In 1946 door Bob Angelo (Niek 

Engelschman) opgericht als Shakespeare Club viert COC 

Amsterdam dit jaar haar 70 jarig bestaan en is daarmee 

een van ’s werelds oudste LHBT emancipatie bewegingen.

Tijdens de aankomende Europride in Augustus, maar ook 

op onze verjaardag (7 december 2016) zullen we hier op 

gepaste wijze bij stilstaan. Dit jubileum heeft ons als 

vereniging van leden en vrijwilligers ook weer in contact 

gebracht met ons verleden als beweging. Niet alleen 

zal 2016 in het teken staan van onze 70e verjaardag, 

het is ook een jaar waarin toekomst en verleden bijna 

letterlijk weer samenkomen in ons streven om van COC 

(Amsterdam) weer een echte beweging te maken.

COC Amsterdam als faciliterende en versterkende factor 

van initiatieven van onze leden en mensen uit de LHBT 

gemeenschap die willen bijdragen aan het streven naar 

‘de vrijheid van LHBT’s om zichzelf te kunnen en mogen 

zijn in Amsterdam en omstreken’. Alhoewel lobby en 

belangenbehartiging belangrijke versterkers zijn in 

dit streven is er vooral een accentverschuiving naar 

(gezamenlijk) doen. 

>> Doet u mee?

vooruitblik

Cartoon uit het COC-blad Vriendschap in 1960,  

gesitueerd voor de salon van Max Heymans aan de P.C. Hooftstraat 89:  

‘Beeldschoon... je zou gewoon lesbisch willen zijn.’

https://www.cocamsterdam.nl/steun-ons


www.cocamsterdam.nl

info@cocamsterdam.nl

020 626 3087  

www.facebook.com/cocamsterdam

@COCAmsterdam

grafisch ontwerp: saiid & smale


