FINANCIEEL VERSLAG 2018
COC West-Brabant
Postbus 590
4600 AN Bergen op Zoom
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1 Algemeen
1.1 Bedrijfsgegevens
De vereniging draagt de naam:
COC West-Brabant
De vereniging is een voortzetting van de vereniging "Nederlandse Vereniging van
Homofielen C.O.C." die haar activiteiten begon op 23 april 1966 en welke een
voortzetting was van de vereniging "Cultuur- en Ontspannings-Centrum" die haar
activiteiten begon op 1 september 1946.
De vereniging is ingeschreven bij het Handelsregister te Breda onder nummer 20098339.

1.2 Doel en middelen
1.

De vereniging stelt zich ten doel:

a.

het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot
integratie van homoseksualiteit te komen;
het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de
bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de
relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.

b.

2.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:
het verwerven van het lidmaatschap van de vereniging: Federatie van
Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland,
statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: COC Nederland;
het uitvoeren van de door COC Nederland vastgestelde kerntaken;
het geven van informatie, voorlichting en adviezen;
het bevorderen van publiciteit en het uitgeven van publicaties;
het voeren van sociale acties;
het leggen en onderhouden van contacten met instanties en organisaties;
het scheppen en instandhouden van mogelijkheden tot individuele vorming
en bewustwording;
het huren of verkrijgen van een of meer registergoederen die geschikt zijn
voor de beoogde activiteiten;
het inschakelen van vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten;
het zo nodig aanstellen van personeel;
het verwerven van geldmiddelen;
al hetgeen in de ruimste zin met deze middelen verband houdt en door alle
alle andere geoorloofde middelen.
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1.3 Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

René Hagenaars
vanaf 07-06-2018 Rick Davis
Rob Elsevier
Arnold van der Heijden
vanaf 07-06-2018 René Hagenaars
vanaf 07-06-2018 Thomas Daane

In 2018 zijn er geen vergoedingen verstrekt aan bestuurders, gewezen bestuurders,
toezichthouders, evenmin zijn er geen leningen, voorschotten en/of garanties aan
deze personen verstrekt.
Voor de uitoefening van hun taken kunnen de bestuurders en vrijwilligers de door
hen gemaakte kosten, mits redelijk en billijk vergoed krijgen.
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2 Balans per 31 december 2018
31.12.2017

31.12.2018

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Kas
Rabobank, betaalrekening
Rabobank, spaarrekening

0
943
19.089

0
954
18.000
20.032

18.954

20.032

18.954

31.12.2017

31.12.2018

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Algemene reserve einde boekjaar

19.790
242
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20.032
-1.078
20.032

18.954

20.032

18.954

3 Staat van baten en lasten 2017 / 2018
Opbrengsten
Afdrachten landelijke COC
Inkomsten voorlichting scholen
Subsidies gemeenten
Overige opbrengsten
Opbrengst vriendenloterij
Renteopbrengsten

2017

2018

1.092
225
0
0
0
34

Totaal opbrengsten

0
0
0
0
0
0
1.351

0

Kosten
Bestuurskosten
Werkgroep voorlichting
Werkgroep Jong&Out
Werkgroep All4Friends
Werkgroep overige
Vrijwilligersuitje
Abonnementen
Kosten website
Relatiegeschenken
Representatiekosten
Verzekeringen
Overige kosten
Bankkosten

0
12
72
0
0
0
0
0
0
265
242
327
190

Totaal kosten
Resultaat
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.108

0

243

0

Begroting 2018
Opbrengsten

begroting 2018

Afdrachten landelijke COC
Inkomsten voorlichting scholen
Subsidies gemeenten
Giften scholen en instellingen
Overige opbrengsten
Opbrengst sponsorloterij
Renteopbrengsten

900,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00

Totaal opbrengsten

rekening 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.175,00

0,00

Kosten
Werkgroep voorlichting
Werkgroep All4Friends
Werkgroep Jong&Out
Bestuurskosten
Vrijwilligersuitje
Abonnementen
Kosten website
Relatiegeschenken
Representatiekosten
Verzekeringen
Overige kosten
Bankkosten

100,00
50,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
300,00
200,00

Totaal kosten
Resultaat
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00

0,00

-75,00

0,00

4 Toelichting
4.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften van richtlijn voor
organisaties zonder winststreven (RJ 640)
4.2 Grondslagen van waardering
De jaarrekening is opgesteld op basis van histrorische kosten. Voor zover niets anders
is vermeld geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarden,
zo nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van mogelijke oninbaarheid.
Dit risico is gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag voor de bepaling van het resultaat
Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat winsten slechts zijn
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn gerealiseerd. Met verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, is rekening gehouden
indien zij bekend zijn.
De op het resultaat drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.
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