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1.1 Algemeen 

1.1.1 Bedrijfsgegevens 

De vereniging draagt de naam: "Federatie COC Nederland", bij verkorting aangeduid als: "COC Nederland". 

De federatie 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 federatie is ingeschreven bij het Handelsregister te Amsterdam 

onder nummer 40530156. 

1.1.2 Doel en Middelen 

Statutenwijziging 

Op 24 juni 2017 is bij besluit van de algemene ledenvergadering, met inachtneming van de wettelijke en statutaire 

vereisten, besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en hernieuwd vast te stellen. De gewijzigde statuten zijn 

gepasseerd bij de notaris op 14 oktober 2017. 

Het nieuwe doel van de vereniging is: 

het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen 

volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit of-expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Vereniging COC Nederland heeft uitdrukkelijk niet als doel het maken van winst. Eventuele exploitatieoverschotten 

komen ten gunste aan de algemene doelstellingen van Vereniging COC Nederland. 

Vereniging COC Nederland tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a) het scheppen en in stand houden van mogelijkheden tot individuele ontwikkeling, vorming en bewustwording; 

b) het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren; 

c) het versterken van de maatschappelijke bewegng om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke 

kansen en acceptatie te bevorderen; 

d) de beschikbaarheid, toegankelijkheid en sensitiviteit van maatschappelijke voorzieningen te bevorderen; 

e) wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten 

en kansen; 

1) de internationale beweging te versterken en te bevorderen dat bescherming van de fundamentele rechten in

internationale instrumenten is geborgd. 

Doel realisatie 

De doelen van COC Nederland zijn vertaald in een meerjaren strategisch plan en hiervan afgeleid een 

beleidsplan per jaar. Beide plannen zijn door het bestuur vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering 

goedgekeurd. 

Doelrealisatie vindt grotendeels plaats via uitvoer van projecten. De resultaten van de projecten dragen 

bij aan de doelen van COC Nederland. Evaluatie van de behaalde resultaten ten opzichte van de doelen van 

COC Nederland vindt constant plaats. 

Bij de opstelling van het projectplan, de monitoring van de uitvoer en eindevaluatie, worden de processen 

van de administratieve organisatie/ interne beheersing in acht genomen. 

Voor een overzicht van de belangrijkste bereikte en gewenste, maar nog niet bereikte resultaten, wordt 

verwezen naar het onderdeel "Activiteitenverslag" van paragraaf "1.1.8 Bestuursverslag 2017". 
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1.1.3 Personeelsbestand 

Het personeelsbestand op 31-12-2017 stond op 40 personeelsleden, eind 2016 stond het aantal op 
41 personeelsleden. In 2017 waren er gemiddeld 37,6 fte in loondienst (2016: 33,3 fte). 

1.1.4 Bestuur 

In het verslagjaar en tijdens de samenstelling van de jaarrekening bestond het federatiebestuur uit: 

Voorzitter: 

Penningmeester: 

Secretaris: 

Secretaris: 

Algemeen bestuurslid: 

Algemeen bestuurslid: 

Algemeen bestuurslid: 

C.M.M. Ineke 

H. Stokebrand 

P.A.J. Courbois (vanaf 24 juni 2017) 

J. Schermer (tot 24 juni 2017) 

J. Schermer (24 juni 2017 tot 25 november 2017) 

R.S.F. Loesberg 

B.M. van den Born 

Bestuurders en toezichthouders krijgen de voor de uitoefening van hun taken gemaakte kosten, mits 

redelijk en billijk, vergoed. 

Er zijn in 2017 vergoedingen verstrekt aan bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen 

toezichthouders. Er zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties aan deze personen verstrekt. De aan 

bestuurders verstrekte vergoedingen zijn gespecificeerd in onderdeel '2.11 Enkelvoudige kosten eigen 

organisatie'. 

Een overzicht van de nevenfuncties van het federatiebestuur is opgenomen in het onderdeel "Nevenfuncties van 

federatiebestuur, raad van toezicht en directie" als onderdeel van paragraaf "1.1.8 Bestuursverslag 2017". 

1.1.5 Richtlijn 650 

De jaarrekening en het jaarverslag 2017 zijn opgesteld volgens de richtlijn 650 voor Fondsenwervende 

Instellingen (FWI) (versie 2016-13). 

1.1.6 Externe accountant 

Conform de statutaire regels wordt de accountant benoemd door de Algemene Vergadering. Door 

de Algemene Vergadering is Dubois & Co uit Amsterdam tot accountant benoemd vanaf het verslagjaar 2006. 

De relatie met de accountant is in 2017 geëvalueerd. Besloten is om de benoeming van Dubois & Co als 

accountant te verlengen. 
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1.1.7 Geconsolideerde stichtingen 

In de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten zijn de volgende instellingen geconsolideerd: 

COC Nederland 

Vereniging Expreszo (alleen voor het jaar 2016) 

Albrecht Stichting 

Stichting Restauratie Kamperstraat 17 (tot en met 28 maart 2016) 

Medio 2017 is de vereniging Expreszo door de Algemene Ledenvergadering ontbonden. Om deze reden heeft de 

vereniging geen duurzame verbondenheid meer met COC Nederland en is per 2017 niet meer mee geconsolideerd. 

In 2016 is de Stichting Restauratie Kamperstraat 17 gefuseerd met de Albrecht Stichting, waarbij de Albrecht 

Stichting de verkrijgende rechtspersoon is en de Stichting Restauratie Kamperstraat 17 de verdwijnende 

rechtspersoon. Tot het moment van fusie was al sprake van een economische eenheid, waarbij consolidatie 

plaats vond van de financiële cijfers. 

Niet meegeconsolideerde Stichting Roze 50+ 

Per 1 juli 2015 zijn de door COC Nederland en Anbo gezamenlijk uitgevoerde activiteiten op het gebied van 

Roze Ouderen gebundeld in een daartoe opgerichte Stichting Roze 50+. 

Het bestuur bestaat uit drie leden. Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur, in beginsel op voordracht 

van COC Nederland. Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur, in beginsel op voordracht van de Anbo. 

Het derde bestuurslid wordt door de overige bestuursleden benoemd. 

Omdat COC Nederland geen meerderheid in het bestuur heeft bij het bepalen van beleid, wordt de "Stichting 

Roze 50+" niet mee geconsolideerd in de jaarrekeing van COC Nederland. 

Vereniging Expreszo 

De vereniging is op 23 juni 2017 opgeheven. 

Albrecht Stichting 

Statutenwiiziaina 

Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering van 24 juni 2017 besloten om de statuten te wijzigen. 

De stichting dient een algemeen belang en heeft als doel: 

het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen 

volledig kunnen participeren en zicht tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele orientatie, 

genderidentiteit of -expresssie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a) revenuen van haar vermogen af te zonderen en deze te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten 
en projecten ter verwerkelijking van haar statutaire doel, onderverminderd het hierna in sub b;

b) met het.doel tot bevordering van professionalisering van de Federatie COC Nederland, haar leden (lidverenigingen) 

of haar gelieerde instellingen, het beschikbaar stellen van gelden voor de door voormelde instellingen geïnitieerde 

activiteiten; 

c) het verstrekken van financieringen, tot een maximum van vijftig procent (50%) van haar vrij besteedbare vermogen, 

aan de Federatie COC Nederland, haar leden (lidverenigingen) of haar gelieerde instellingen, mits deze in het kader 

van het waarborgen van de continuiteit van de aanvragen zijn, al dan niet door hypothecaire of andere zekerheden 

worden gedekt; 

d) het verstrekken van garanties en het verbinden van de stichting of activa van de stichting ten behoeve van de 

activiteiten en/of ondernemingen van de Federatie COC Nederland en haar leden (lidverenigingen) of haar

gelieerde instellingen 

e) het instellen van, of optreden als beheerder en/of bewaarder van een of meerdere fondsen ten behoeve van de 

doelstellingen van de stichting, of de Federatie COC Nederland, haar leden (lidverenigingen) of gelieerde 

instellingen; 

1) het beleggen in, en het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van registergoederen en/of 

andere vermogenswaarden. 

De stichting heeft nadrukkelijk niet het doel het maken van winst. Eventuele exploitatieoverschotten komen ten 
gunste aan de algemene doelstellingen van de stichting. 
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1.1.B Bestuursverslag 2017 

Besturen 

COC Nederland is een federatie van zelfstandige lidverenigingen. De lidverenigingen zijn bestuurlijk en financieel 
onafhankelijk. De lidverenigingen zijn binnen de federatie aan elkaar verbonden door onderschrijving van de 
doelstellingen van de federatie. 

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste besluitvormend orgaan van de federatie COC Nederland. De AV 
wordt gevormd door de besturen van de lidverenigingen die ieder door twee bestuursleden worden vertegenwoordigd. 
De AV kiest en benoemd het federatiebestuur. 

Het federatiebestuur is verantwoordelijk voor het beleggen, voorbereiden en verslaan van de AV, het opstellen van 
het (meerjaren)beleid, toezien op de uitvoering van het beleid, het financieel beheer van de federatie en externe 
vertegenwoordiging van de federatie. 

Het federatiebestuur stelt een directeur aan die verantwoordelijk is voor het inrichten en aansturen van het 
federatiekantoor. De directeur initieert het beleid ter verwezenlijking van de doelstelling van de federatie en ligt dit 
ter vaststelling voor aan het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en het jaarverslag vast en legt deze 
ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 

De Algemene Vergadering kwam in 2017 twee maal bijeen. Directeur van het federatiekantoor was in 2017 
K.R.M. van Dijk. 

Erkenning Centraal Bureau Fondsenwerving 

COC Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen en is per 2018 door het CBF erkend als goed doel. COC Nederland 
voldoet aan de volgende richtlijnen: 

- SGFB Code Goed Bestuur 
- Regeling beloning directeuren van Goede Doelen 
- Richtlijn financieel beheer goede doelen 
- Meest recente richtlijn 650 en aanbeveling toepassing richtlijn 650 Kostentoerekening beheer en administratie 

Overleg en besluitvorming 2017 

In het verslagjaar kwam het bestuur elf maal in reguliere vergadering bijeen. Op 29 mei 2018 heeft het federatiebestuur 
de door de directie opgemaakte jaarrekening 2017 vastgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd door 
"Dubois & Co Accountants" en voorzien van een controleverklaring. De jaarrekening wordt 23 juni 2018 behandeld 
tijdens de AV. De AV wordt gevraagd over het jaar 2017 décharge te verlenen aan het federatiebestuur. 

Regeling beloning directeuren van goede doelen 

K.R.M. van Dijk was in 2017 directeur van COC Nederland. De bezoldiging is onderdeel van de opgenomen 
kosten voor salarissen en sociale lasten, als onderdeel van de uitvoeringslasten. COC Nederland volgt de cao 
"Welzijn en Zorg". 

Naam K.R.M. van Dijk 

Rieostverban§I 
- aard (looptijd) 
- uren 
- part-time percentage 
- periode 

Bezoldjgjnd 2017 
Salaris 
Individueel Keuzebudget 
Totaal jaarinkomen 

SV lasten (werkgeversdeel) 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 

Totaal bezoldiging 2017 

Totaal bezoldiging 2016 

78.630 
14.822 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen / bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen 

onbepaald 
36 

100% 
01/01-31/12 

93.452 

9.988 
9.972 

op termijn voor de heer K.R.M. van Dijk, groot € 103.424, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag 
van€ 114.247 per jaar. Dit jaarinkomen is gebaseerd op een bso-score van 432 punten. 
De belaste vergoedingen / bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termiili �l9�c;lep, 1• S + 

C
O

bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. U U. UV 
REGISTERACCOUNTANTS 

De normstelling voor beloning directeuren van goede doelen wijkt af van de normstelling van de Wet Normering 
Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). 

Inden: 
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Activiteitenverslag 

Het COC agendeert in 2017 opnieuw tal van thema's op het gebied van LHBTl-emancipatie. We informeren politici, 
belanghebbenden en het publiek. 

De Tweede Kamerverkiezingen vormen daarvoor in 2017 een belangrijk aangrijpingspunt. Het COC organiseert een 
lijsttrekkersdebat, lanceert een kieswijzer en heeft talloze contacten met politieke partijen. Het resulteert in een nieuw 
Stembusakkoord en een paragraaf over LHBTl-emancipatie in het regeerakkoord. 

In 2017 boeken we vooruitgang bij het bevorderen van non-discriminatiewetgeving en dus met de tweede doelstelling 
van COC's Strategisch Kader. Een mijlpaal is het besluit van het CDA om een Grondwettelijk verbod LHBTl-discriminiatie 
op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Daardoor komt de vereiste tweederde meerderheid voor de Grondwets
wijziging in zicht. 

D66, PvdA en GroenLinks presenteren in januari 2017 een voorstel voor een expliciet verbod op trans- en intersekse 
discriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling. Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nederlands Netwerk 
lntersekse/DSD (NNID) en COC pleiten daar al lang voor en zijn dan ook blij met het initiatief. De gewenste aanpassing 
van de AWGB wordt opgenomen in COC's Stembusakkoord en in het regeerakkoord. 

Het jaar 2017 vormt de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In COC's Strategisch Kader kiest de 
federatie om de contacten met de lokale politieke structeren in Nederland te versterken. Om dat te bereiken vormen 
COC Midden-Nederland, COC Groningen & Drenthe, COC Leiden en COC Nederland een werkgroep. Met kenniscentrum 
Movisie stelt de groep onder andere een voorbeeldbrief op met suggesties voor LHBTl-emancipatie in de verkiezings
programma's van de lokale partijen. De brief wordt door de lidverenigingen van de federatie goed ontvangen en ingezet 
met als doel in 2018 nog meer gemeentelijke Regenboogakkoorden te kunnen sluiten dan in 2014. 

Het COC versterkt de samenwerking met de interseksebeweging. Dat besloot de Algemene Vergadering van 
COC-verenigingen unaniem op zaterdag 24 juni in Den Bosch. Het besluit kwam tot stand in overleg met het Nederlands 
Netwerk lntersekse/DSD (NNID). COC en NNID slaan de handen ineen om sociale acceptatie van intersekse personen 
te bevorderen en wetgeving te verbeteren. 

Dit besluit tot uitbreiding van het mandaat van het COC wordt in 2017 vastgelegd in gewijzigde statuten voor de 20 COC 
lidverenigingen en de federatie. De nieuwe bewoording van de doelstelling van het COC in de statuten is ook een neerslag 
van het proces dat in gang is gezet met het tiende speerpunt uit het Strategisch Kader 2015-2016 "we vernieuwen door 
aandacht voor de link tussen gendernormativiteit en LHBT". De vernieuwde doelstelling gaat niet langer uit van vast 
omschreven identiteiten (LHBTI), maar benoemd de discriminatiegronden seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie 
en geslachtskenmerken. 

COC gaat in 2017 een formele alliantie aan met TNN en NNID, de drie organisaties dienen een gezamenlijk voorstel in 
voor een strategisch partnerschap met de minister van OCW binnen het beleidskader Gender en LHBTI gelijkheid 2018-2022. 
De aanvraag wordt gehonoreerd met een instellingssubsidie voor de alliantie van 2 miljoen euro per jaar. 

Voor het COC betekent dit een kleine teruggang ten opzichte van 2017 van het totaal aan instellingssubsidie en project
subsidies van OCW. Het nieuwe strategisch partnerschap geeft wel een grotere zekerheid: projectsubsidies zijn omgezet 
in een structurele bijdrage en de instellingssubsidie wordt toegekend voor vijf jaar (tot en met 2017 was de vaststelling 
steeds voor slechts twee jaar). 

Voor de federatie staat 2017 in het teken van het versterken van de samenwerking en de afstemming tussen de lidverenigingen 
en het herijken van de ondersteunende functie die het federatiekantoor daarbij speelt. Hiervoor is in 2016 een plan van aanpak 
door de Algemene Vergadering vastgesteld. De visie op de inrichting van de federatie wordt opnieuw beschreven en het 
contact tussen het federatiebestuur en de besturen van de individuele lidverenigingen wordt versterkt. 

Een klankbordgroep waarin onder andere communicatiedeskundigen uit het netwerk van de lidverenigingen deel van 
uitmaken stelt de kaders vast voor een nieuwe mobilisatiestrategie met als doel het duurzaam verbinden binden van mensen 
en middelen, waaronder het diversifiëren van onze financiële middelen en het binden van (nieuwe) vrijwilligers. De kaders 
worden door de AV van november 2017 vastgesteld. In 2018 zal een begin worden gemaakt met de uitvoering. 

We intensiveren de kennisdeling binnen de federatie door een nieuwe opzet van de tweejaarlijkse LWFZ. In september 2017 
organiseren we de eerste Federatiedag in de nieuwe opzet. Naast de functionele overleggen van de werkgroepen van de LWFZ 
zijn er ook workshops en presentaties met een meer algemeen inhoudelijk onderwerp en is er meer aandacht voor het 
versterken van de cohesie binnen de COC-beweging. Er nemen 130 mensen deel aan de eerste Federatiedag en de dag 
wordt door de aanwezigen met een 7,3 gewaardeerd. 

Met het doel om in de toekomst beter in te kunnen springen op kansen voor centrale fondsenwerving ten behoeve van de 
lidverenigingen, wordt gewerkt aan een harmonisatie van de inrichting van de begroting en de financiële rapportage. 

Er wordt relatief weinig vooruitgang geboekt in de ambitie uit het plan van aanpak om te komen tot een harmonisatie van het 
vrijwilligersbeleid en een betere ondersteuning van de IT-infrastructuur door het federatiekantoor. We komen tot de 
conclusie dat het gesprek over deze onderwerpen binnen de federatie niet goed van de grond komt omdat deze verantwoor
delijkheden binnen lidverenigingen verschillend zijn belegd. Op de AV van november 2017 besluiten we daarom vanaf 2018 
op de Federatiedag ook een secretarisoverleg in te stellen. 
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De intensivering van de afstemming en samenwerking binnen de federatie vindt ook zijn weerslag in de programma's van 

het COC. Bij de lidverenigingen worden jongeren en onderwijsteams gevormd die het contact gaan onderhouden met de 

Gender and Sexuality Alliances op de scholen in het verzorgingsgebied van de lidvereniging; tot en met 2017 lopen deze 

contacten vooral via het jongeren- en onderwijsteam van het federatiekantoor. Hiermee geven we ook invulling aan het 

zesde speerpunt uit het Strategisch Kader 2015-2018 "het verbinden op lokaal niveau". 

Mede door de blijvend grote instroom van asielzoekers in 2017 ontwikkelt het LHBT asielprogramma zich in 2017 sterk. 

Er wordt een stuurgroep ingesteld van asiel coördinatoren van lidverenigingen, waardoor de strategische sturing van de 

lidverenigingen op het programma wordt versterkt. Het federatiekantoor ondersteunt daarbij en richt zich verder vooral op 

asielbeleid en de centrale contacten met IND en COA. 

2017 was het tweede jaar van het PR/DE programma, een van de 25 strategische partners van de minister van 

ontwikkelingssamenwerking. COC werkt samen met meer dan 93 partnerorganisaties in 16 landen in de volgende regio's: 

Cariben, Midden Oosten en Noord Afrika, West Afrika, Oost Afrika en Zuidoost Azië aan capaciteitsversterking en beleids

beïnvloeding. Het achterliggende idee is dat als lokaal LHBT specifiek middenveld de vaardigheden en instrumenten heeft 

om effectief invloed uit te oefenen op andere maatschappelijke actoren, bondgenoten, overheden en instanties, dit leidt 

tot duurzame maatschappelijke verandering. Naast de lokale inzet koppelen we partners op regionaal niveau en maken 

we een verbinding met internationale beleidsbeïnvloeding, bijvoorbeeld bij de VN. Daarbij is er specifieke aandacht voor een 

aantal thema's zoals religie, armoedebestrijding, vrouwen, transgender en intersekse. 

2017 was een zwaar jaar waarin we opgeschrikt werden door berichten over ernstige structurele vervolging van LHBTl's 

in Tsjetsjenië, Indonesië, Tanzania, Azerbaijan en Egypte. COC heeft LHBTI organisaties gesteund in hun response, 

ambassades en de Nederlandse overheid geadviseerd en, waar lokale organisaties dat vroegen, publieke druk uitgeoefend 

op Nederland voor verdere stappen en stevigere inzet. 

Voor een uitgebreid activiteitenverslag verwijzen naar het publieksjaarverslag dat onder andere wordt gepubliceerd 

op www.coc.nl. 

Financiële situatie 

Resultaat 

Het jaar 2017 is afgesloten met een resultaat van€ 231.282. Hiermee ligt het behaalde resultaat boven begroting. 

Een nadere toelichting op het resultaat staat in paragraaf "2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 versus begroting 2017". 

Het resultaat over 2017 is gemuteerd op diverse bestemmingsreserves (€ 34.065 toevoeging) en aan de continuïteitsreserve 

(€ 197.217 toevoeging). 

Het werkkapitaal ultimo 2017 van COC Nederland is€ 441.272 positief. Dit betekent dat COC Nederland op balansdatum 

haar kortlopende schulden kan financieren uit haar kortlopende vorderingen en liquide middelen. Een nadere specificatie 

staat in paragraaf 1.2 "Financiële positie". 
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Reserves 

Het federatiebestuur heeft beleid vastgesteld om de continuïteitsreserve naar een gewenst niveau te brengen. 
De continuïteitsreserve fungeert als buffer om te kunnen voldoen aan verplichtingen en om bij eventuele tegenvallers 

in de financiering voor een beperkte periode continuïteit te kunnen geven aan de activiteiten van de organisatie. 

Doelstelling is om de continuïteitsreserve op te bouwen tot 25% van de gemiddelde uitvoeringslasten over de laatste 
drie boekjaren. De maximale jaarlijkse dotatie aan de continuïteitsreserve bedraagt 6,25% van de uitvoeringslasten 
over het betreffende boekjaar. De toevoeging over het jaar 2017 € 197.217. De stand van de continuïteitsreserve 

bedraagt ultimo 2017 € 15.669 negatief. Naar verwachting zal de reserve in 2018 positief zijn. 

Indien het behaalde resultaat van COC Nederland hoger is dan 6,25% van de uitvoeringslasten, wordt dit extra resultaat 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve projectontwikkeling. Deze reserve wordt in toekomstige jaren aangewend voor 

projectontwikkeling. 

Per 1 januari 2017 was de stand van de reserve projectontwikkeling€ 121.327 positief. In 2017 zijn activiteiten 
verricht die voor€ 1.666 mede zijn gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve projectontwikkeling. Ultimo 2017 
bedraagt de stand van de reserve€ 119.661. 

Op totaalniveau is de stand van de overige bestemmingsreserves per ultimo 2017 ten opzichte van 1 januari 2017 
met€ 35.731 toegenomen. De ontvangen donaties aan het Bob Angelofonds dragen voornamelijk bij aan deze stijging. 

Afhankelijkheid subsidies 

COC Nederland is voor omstreeks 95% afhankelijk van financiering in de vorm van subsidies. Het acquireren van subsidie

inkomsten kent geen gegarandeerde uitkomst. Het tijdig onderkennen van de gevolgen van het wel of niet verkrijgen van 

subsidies is van belang. De planning en control-cyclus en acquisiteitbeleid zijn adequaat ingericht om voornoemd risico 

te ondervangen. 

Imagoschade 

Vanwege de publieke functie van COC Nederland, speelt altijd het risico van imagoschade en daarmee samenhangend 
het risico van verminderde inkomsten. COC Nederland probeert dit risico ondermeer te beheersen door het creëren van 

bewustzijn in dezen, door het hebben van procedures over de wijze van communicatie naar stakeholders, door het stellen 

en handhaven van reglementen / regels / procedures. 

Beleid kosten eigen fondsenwerving, kosten werving baten en bestedingen doelstellingen 

Als gevolg van investeringen is het bedrag aan ontvangen donaties de afgelopen jaren gestegen. Een belangrijke 

investering betreft het jaarlijkse fundraising event True Colors. De bestedingen eigen fondsenwerving bedragen in 
2017 29% van de baten eigen fondsenwerving (2016: 32%). Wij streven op termijn naar een percentage kosten eigen 

fondsenwerving met een maximum van 25% van de geworven baten (CBF norm). 

Het aandeel van de kosten werving baten ten opzichte van de totale baten is 4%. Dit is gelijk aan het gewenste -

begrote - percentage van 4%. 

De totale bestedingen in 2017 aan de doelstelllingen bedragen 83% van de totale inkomsten. Begroot is een 

percentage van 85%. 

Fondsenwerving 

COC Nederland heeft in 2017 de kaders vastgesteld voor een mobiliteitsstrategie. De financiering van COC bestaat uit: 

- contributies/ bijdragen van de leden; 

- subsidies; 
- donaties, erfstellingen en legaten; 

- opbrengsten van eigendommen en beleggingen; 

- andere inkomsten. 

Informatie over communicatie met belanghebben 

COC Nederland beweegt zich in het politieke en maatschappelijke debat. De inhoud van het werk is constant aan 

verandering onderhevig. Deze constante verandering vraagt om een permanente scherpe houding en lerende organisatie. 

COC Nederland dient een algemeen belang. De omvang en diversiteit van de belanghebben zijn erg groot en niet duidelijk 

af te kaderen; de gehele maatschappij is immers belanghebbende. 
Om haar doelen te bereiken, streeft COC Nederland naar maximale effectiviteit bij de uitvoer van projecten en 

communicatie naar buiten toe. Daarnaast doet zij dit zo efficiënt mogelijk met de aan haar beschikbaar gestelde subsidies, 

donaties en legaten. Verantwoording naar belanghebbenden over de uitgevoerde activiteiten vindt ondermeer plaats 

via projectafrekeningen (naar subsidieverstrekkers), jaarverslagen en tussentijdse communicatie via diverse 

kanalen (media en internet). 
Binnen de federatie wordt op verschillende manieren een continue dialoog tussen verenigingen en met leden, vrijwilligers, 
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Bezoldiging federatiebestuur en directeur 

De bezoldiging van het federatiebestuur en directeur zijn gespecificeerd onder de uitvoeringslasten (paragraaf 
2.11 van de jaarrekening). 

Nevenfuncties federatiebestuur, raad van toezicht en directie 

De relevante (neven-)functies van het huidige federatiebestuur en directie zijn/ waren in 2017: 

CM M Ineke· 
- bestuurder Stichting Libertas Leiden (bezoldigd) (vanaf 13 oktober 2017) 
- directeur Bureau VBZ-KAM (bezoldigd) (tot en met 13 oktober 2017) 
- lid Raad van Toezicht Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (onbezoldigd) 
- voorzitter bestuur Wij-zijn-5D (onbezoldigd) 
- lid Raad van Toezicht Raphaëlstichting (bezoldigd) 
- commissaris woningcorporatie Woonwaard (bezoldigd) 

PA J Gourbois• 
- eigenaar Powered by Flip B.V./ Fun Technics (bezoldigd) 
- eigenaar The Silent Force B.V. (bezoldigd) 
- bestuurslid Stichting certificering Veni-Vidi Vici (onbezoldigd) 
- bestuurslid Stichting De Loftrompet (onbezoldigd) 
- vrijwilliger COC Limburg (tot 31 december 2017) (onbezoldigd) 
- penningmeester COC Limburg (tot 24 juni 2017) (onbezoldigd) 
- penningmeester Stichting Pink Events (tot 24 juni 2017) (onbezoldigd) 
- co-owner Highland Park Holding B.V. (tot 30 mei 2017) (onbezoldigd) 
- onafhankelijk lid adviescommissie Kandidaatsstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Maastricht 

Partij van de Arbeid, afdeling Maastricht (tot 30 november 2018) (onbezoldigd) 

H stokebrand· 
- business controller bij GGD Amsterdam (bezoldigd) 

R.S.F boesbera 
- director bij PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) (bezoldigd) 

B M van den Bot□
- Assistant-manager bij Sport- en Partycentrum de Kegel in Amstelveen (bezoldigd) 
- algemeen bestuurslid European Gay & Lesbian Sport Federation (onbezoldigd) 

K B M van Piik· 
- bestuurslid Stichting Roze 50+, zetel namens COC (onbezoldigd) 
- bestuurslid Stichting I Can Change The World With My Own Two Hands (onbezoldigd) 
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Begroting COC Nederland voor 2018 

COC Nederland heeft een beleidsplan voor het jaar 2018 opgesteld. 

De begroting 2018 is door de Algemene Vergadering op 25 november 2017 goedgekeurd. 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

2018 Begroting 

Baten van particulieren 

Baten van bedrijven 

Baten van subsidies van overheden 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Totaal gewoNen baten 

Besteed aan doelstellinaen ral 
Doelstelling agenderen en vertegenwoordigen 

Doelstelling platform en netwerk 

Doelstelling nationaal 

Doelstelling internationaal 

Wervinçt baten fbJ 
Kosten werving baten 

Beheer en administratie fcl 
Kosten beheer en administratie 

Totaal lasten [a+b+c] 

Saldo voor financiële baten en lasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat 

Activiteiten 201B 

In 2018 zal COC Nederland een actuele invulling geven aan de 10 speerpunten zoals opgenomen in het Strategisch 
Kader 2015 - 2018, welke zijn: 

- het boeken van vooruitgang in de sociale acceptatie en emancipatie van LHBT's; 

- het bestrijden van discriminerende wetgeving en het bevorderen van beleid dat LHBT acceptatie ondersteunt 

- het versterken van de Internationale LHBT-beweging 

- de ondersteuning van de meest kwestbare groepen in de LHBT-gemeenschap 
- het versterken van de contacten met lokale politieke structuren in Nederland 

- het verbinden op lokaal niveau, met name op het terrein van zorg en welzijn, onderwijs en belangenorganisaties 

- verbinding in de LHBT-beweging 
- het duurzaam verbinden van mensen en middelen, waaronder het diversifieren van onze financiële middelen en het 

binden van (nieuwe) vrijwilligers 

- het vergroten van de diversiteit onder vrijwilligers en medewerkers van COC 
- aandacht voor de link tussen gendernormen en LHBT 

Bovenstaande is financieel uitgewerkt in de begroting 2018. 

€ 

142.431 

4.100 

9.566.244 

10.000 

132.625 

9.855.400 

315.159 

567.014 

1.893.258 

5.805.062 

285.241 

688.380 

9.554.114 

301.286 

0 

301.286 
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Geconsolideerde begroting 2018 

De geconsolideerde begroting 2018 is als volgt: 

Baten van particulieren 

Baten van bedrijven 

Baten van subsidies van overheden 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Totaal geworven baten 

Besteed aan dae/stellinaen fa} 

Doelstelling agenderen en vertegenwoordigen 

Doelstelling platform en netwerk 

Doelstelling nationaal 

Doelstelling internationaal 

Wervîna baten lbl 

Kosten werving baten 

Beheer en administratie [Q/ 

Kosten beheer en administratie 

Totaal lasten [a+b+c] 

Saldo voor financiële baten en lasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat 

Dank 

Jaa"ekening 2017 

COC Nederland 

2018 Begroting 

€ 

142.431 

4.100 

9.566.244 

0 
132.625 

9.845.400 

315.159 

572.514 

1.893.258 

5.805.062 

285.241 

688.380 

9.559.614 

285.786 

0 

285.786 

Het federatiebestuur complimenteert de directie en alle medewerkers voor de in 2017 geleverde inspanningen en bereikte 

resultaten. Ook de vele vrijwilligers van het COC hebben dit jaar een grote bijdrage geleverd aan het vergroten van de 

emancipatie en sociale acceptatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele- transgender- en 

interseksepersonen. 

Amsterdam, 29 mei 2018. 

Het Bestuur van de Federatie COC Nederland 
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1.2 Financiële positie 

1.2.1 Financieringsstructuur 

Een nader inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie verstrekken wij in onderstaande gecomprimeerde 
vorm van de balansen per 31 december 2017 en 31 december 2016. 

31-12-2017 31-12-2016 
€ % € 

Activa 

Vaste activa 335.456 3,8% 212.198 
Vlottende activa 8.411.583 96 2% 6.325.883 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

% 

3,2% 
96 8% 

8.747.039 100,0% 6.538.081 100,0% 

Passiva 

Continuïteitsreserve -15.669 -0,2% -212.886 -3,3%
Bestemmingsreserves 301.449 3 4% 267.384 4 1% 
Reserves en Fondsen 285.780 3,3% 54.498 0,8% 

Voorzieningen 79.225 0,9% 45.985 0,7% 

Langlopende schulden 411.723 4,7% 433.370 6,6% 

Vlottende passiva 7.970.311 91 1% 6.004.228 91 8% 
8.747.039 100,0% 6.538.081 100,0% 

De stijging van de activa en passiva ultimo 2017 ten opzichte van ultimo 2016 wordt voornamelijk verklaard door 
een stijging van de vooruitontvangen projectsubsidies. 
De solvabiliteit - zijnde de verhouding tussen het saldo van de reserves & fondsen ten opzichte van het totale vermogen -

is ultimo 2017 ten opzichte van utlimo 2016 verbeterd van 0,8% naar 3,3%. Onderdeel van de vlottende passiva zijn 
vooruit ontvangen subsidies ter hoogte van afgerond€ 7,2 miljoen. 

1.2.2 Werkkapitaal 

De omvang en mutatie van het werkkapitaal blijkt uit de volgende opstelling: 

Vlottende activa 
Af: Vlottende passiva 
Werkkapitaal 

31-12-2017 
€ 

8.411.583 
-7.970.311 

31-12-2016 
€ 

6.325.883 
-6.004.228 

Mutatie 
€ 

2.085.700 
-1.966.083 

Ten opzichte van 1 januari zijn de liquide middelen ultimo 2017 met€ 2.025.334 toegenomen. Dit wordt voornamelijk 
verklaard door de vooruitontvangen projectsubsidies. 

Het werkkapitaal, zijnde het verschil tussen de vorderingen en verplichtingen welke binnen een jaar ontvangen, c.q. 
betaald moeten worden, is ultimo 2017 € 441.272 positief. De stand van het werkkapitaal is ten opzichte van 2016 
verbeterd. 

1.2.3 Vermogenspositie 

Als gevolg van het positief behaalde resultaat is het totaal van de reserves aangegroeid tot€ 285.780. 

Het garantievermogen, als som van de reserves en achtergestelde leningen, sluit ultimo 2017 op€ 697.503 positief. 
De verbetering wordt verklaard door het positief behaalde resultaat, verminderd met aflossing op de langlopende 
lening. 

De continuïteitsreserve is onderdeel van het garantievermogen. In het verleden zijn investeringen gedaan in de 
LHBT-emancipatie, met als gevolg een negatieve stand van de reserve van € 1.142.000 ultimo 2007. Door investeringen 
in verdere professionaliserig van de kantoororganisatie en maatschappelijke zichtbaarheid (met als gevolg vergroting 
politieke draagkracht) is de reserve ultimo 2017 verbeterd en komt hiermee uit op€ 15.663 negatief. Naar verwachting 
zal de reserve in 2018 positief afsluiten. 

Ter waarborging van de continuïteit van COC Nederland heeft de gelieerde Albrecht Stichting een achtergestelde 
lening verstrekt. Het saldo ultimo 2017 is € 433.390. 

Voor het jaar 2018 is een sluitende begroting vastgesteld. De begroting is opgenomen in het bestuursverslag. 
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1.2.4 Kengetallen 

2017 2016 2015 
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COC Nederland 

2014 2013 

Resultaat voor resultaatbestemming € 231 .282 € 179.320 € 146. 830 € 51.556 €131.349 

% besteding aan doelstellingen / totaal baten 

% besteding aan doelstelligen / totaal lasten 

% kosten eigen fondsenwerving / baten eigen 
fondsenwerving (CBF ) 

% kosten werving baten / totaal baten 

% kosten beheer en administratie/ totaal baten 

% kosten beheer en administratie/ totaal lasten 

fte beheer en administratie 

83% 

86% 

29% 

4% 

10% 

10% 

8 9

83% 

8 5% 

32% 

3% 

11% 

12% 

92 

80% 84% 

82% 8 5% 

56% 49% 

7% 3% 

10% 10% 

10% 10% 

52 50 

Het aandeel kosten werving baten ten opzichte van de totale baten is gebaseerd op de vernieuwde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

Fondsenwervende Instellingen (RJ 650 - versie 2016- 13). De vergelijkende cijfers zijn aangepast. 

Conform erkenningsregeling CBF is de verhouding tussen de kosten en baten uit eigen fondsenwerving 29%. Het gewenste 

verhoudingspercentage is 25% (tevens CBF -norm ). Het gerealiseerde percentage is hoger dan verwacht, vanwege de 

investeringen in onder andere het fondsenwervingsevenement True Colors. We streven ernaar het verhoudingspercentage 

in de toekomst in lijn te brengen met de CBF norm. 

COC Nederland beoogt het percentage van de kosten voor beheer en administratie in verhouding tot de totale baten op 

maximaal 1 5% te houden 

84% 

86% 

25% 

4% 

9% 

9% 

50 
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2.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2017 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

Overige immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Inventaris en Computers 

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 

VLOTTENDE ACTIVA 

Projectvorderingen 

Vorderingen op gelieerde instellingen 

Debiteuren 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

31-12 - 2017 

€ 

415.435 

0 

0 

70.548 

7.925.600 
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€ 

7.304 

318.924 

9.228 

8.411.583 

8.747.039 

Jaarrekening 201 7 

COC Nederland 

31-12 - 2016 

€ 

308.852 

5.664 

8.914 

102.187 

5.900.266 

€ 

15.277 

179.950 

16.971 

6.325.883 

6.538.081 



31-12 - 2017 

€ 

RESERVES 

Continuïteitsreserve -15.669 

Bestemmingsreserves 301.449 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

Achtergestelde leningen 

Garantievermogen 

VOORZIENINGEN 

Overige voorzieningen 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan gelieerde instellingen 21.667 

Belastingen, premies sociale verzekeringen en 
pensioenpremies 129.189 

Crediteuren 155.163 

Overige schulden en overlopende passiva 7.664.292 
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€ 

285.780 

411.723 

697.503 

79.225 

7.970.311 

8.747.039 
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31-12 - 2016 

€ € 

-212.886 

267.384 

54.498 

433.370 

487.868 

45.985 

51.667 

144.976 

232.335 

5.575.250 

6.004.228 

6.538.081 



2.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

Baten van particulieren 

Baten van bedrijven 

Baten van subsidies van overheden 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Totaal geworven baten 

Besteed aan doelstellinaen [a] 

Doelstelling projecten internationaal 

Doelstelling projecten nationaal 

Doelstelling communicatie en beleidsinformatie 

Doelstelling federatieactiviteiten 

Wewna baten fbl 

Kosten werving baten 

Beheer en administratie {cl 

Kosten beheer en administratie 

Totaal lasten [a+b+c] 

Saldo voor financiële baten en lasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat 

flesuttaatbestemind 

Legaten en schenkingen 

Bestemmingsreserve projectontwikkeling 

Bestemmingsreserve fondsenwerving 

Bestemmingsreserve Bob Angelofonds 

Bestemmingsreserve Internationaal 

Bestemmingsreserve Jong en School 

Continuïteitsreserve 

Totaal 

Jaarrekening 20 t 7 
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Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

€ € € 

85.944 24.000 69.916 

52.223 3.600 52.474 

6.866.615 7.445.575 6.217.013 

15.684 16.400 14.059 

317.024 240.173 298.752 

7.337.490 7.729.748 6.652.214 

4.365.637 4.954.010 3.771.602 

1.253.211 1.067.208 1.355.320 

279.135 266.781 295.591 

196.186 276.865 80.078 

277.061 272.647 215.177 

734.236 700.637 753.116 

7.105.466 7.538.148 6.470.884 

232.024 191.600 181.330 

-742 -800 -2.010 

231.282 190.800 179.320 

-920 0 -1.000 

-1.666 0 7 
-5.169 -15.000 -7.329 

37.821 0 7.836 

1.999 0 0 
2.000 0 2.500 

197.217 205.800 177.306 

231.282 190.800 179.320 

In de toelichting op de enkelvoudige balans wordt de resultaatbestemming van de verschillende bestemmingsreserves en fondsen 

uitgesplitst naar dotaties en onttrekkingen. 
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2.3 Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2017 

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 

Kasstroom uit operat1oaete activiteiten 

Resultaat 

Afschrijvingen 

Mutatie financiële vaste activa/ onderdeel overige 

vorderingen 

Mutatie voorzieningen 

Mutaties kortlopende vorderingen 
Mutaties kortlopende verplichtingen 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investerlnqsactlvftelten 

Investeringen in immateriële vaste activa 

Investeringen in materiële vaste activa 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Kasstroom uit financierinasactiriteiten 

Aflossingen langlopende schulden 

Kasstroom uit finanieringsactiviteiten 

Toename/ afname kasmiddelen 

Stand liquide middelen per 1 januari 

Toename/ afname kasmiddelen 

Stand liquide middelen per 31 december 

20 17 

€ 

231.282 

95.241 

7.743 

33.240 

-60.366 

1.996.083 

0 

-226.242 

-51.647 

€ 

2.303.223 

-226.242 

-51.647 

2.025.334 

5.900.266 

2.025.334 

7.925.600 

Jaarrekening 2017 
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20 16 

€ 

179.320 

32.077 

-16.971 

36.748 

129.355 

1.555.190 

-8.216 

-189.170 

-51.647 

€ 

1.915.719 

-197.386 

-51.647 

1.666.686 

4.233.580 

1.666.686 

5.900.266 

De toename van de liquide middelen ultimo 2017 ten opzichte van ultimo 2016 wordt grotendeels verklaard door een toename 
van de vooruitontvangen projectsubsidies. 
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2.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Organisaties 

De jaarrekening van COC Nederland is opgesteld conform de richtlijn verslaggeving fondsenwervende organisaties 
(RJ 650, versie richtlijn 2016-13). 

Herrubricering vergelijkende cijfers 

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn enkele onderdelen binnen staat van baten en lasten 2016 geherrubriceerd. 

Consolidatie 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

In de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten zijn, naast COC Nederland, de volgende instellingen geconsolideerd: 

Vereniging Expreszo (alleen voor het jaar 2016) 
Albrecht Stichting 
Stichting Restauratie Kamperstraat 17 (tot 29 maart 2016) 

In 2017 is besloten om de activiteiten van de Vereniging Expreszo te staken. Medio 2017 is de vereniging ontbonden. 
Om deze reden heeft de vereniging geen duurzame verbondenheid meer met COC Nederland en wordt per 2017 niet meer 
mee worden geconsolideerd. 

Per 29 maart 2016 is de Stichting Restauratie Kamperstraat 17 met de Albrecht Stichting gefuseerd, waarbij de Albrecht Stichting de 
verkrijgende rechtspersoon is en de Stichting Restauratie Kamperstraat 17 de verdwijnende rechtspersoon. 

Grondslagen van Waardering 

Algemeen 

De balansposten zijn gewaardeerd op basis van continuïteit en opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders 
is aangegeven. 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa, betreffen de investeringen in websites en het CRM pakket en zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke lineair worden berekend op basis van de verwachte gebruiksduur. 
De immateriële vaste activa zijn aangehouden voor de bedrijfsvoering. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke 
lineair worden berekend op basis van de verwachte gebruiksduur. De materiële vaste activa zijn aangehouden voor de 
bedrijfsvoering. 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen uitgeleende gelden zijn gewaardeerd op nominale waarde. Een voorziening 
voor gedeeltelijke oninbaarheid is niet noodzakelijk. De activa zijn aangehouden in het kader van de doelstelling. 

Onderhanden orniecten 
Onderhanden projecten zijn gestart voor 31 december 2017 en lopen door in het volgende boekjaar. Projectsubsidies 
worden in het algemeen na het einde van het project vastgesteld, na indiening van een verslag over de besteding van de 
ter beschikking gestelde middelen. Voorzover de ontvangen subsidievoorschotten uitgaan boven de bestede kosten aan 
het project, wordt dit overschot als subsidieverplichting op de balans opgenomen. Indien de bestede kosten hoger zijn dan 
de ontvangen subsidies, dan wordt dit verschil als subsdievordering op de balans opgenomen. Bij de waardering van de 
bestede kosten van projecten is rekening gehouden met het wel of niet subsidiabel zijn van de kosten en de maximale 
in het vooruitzicht gestelde subsidie. 

Reserves en Fondsen 

De reserves en fondsen bestaan uit de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en fondsen. 

De continuïteitsreserve is vrij besteedbaar en kan volledig voor doelrealisatie worden aangewend. Aanwending uit deze 
reserve kan alleen na goedkeuring van het federatiebestuur. 

Bestemmingsreserves en fondsen betreffen middelen welke zijn verkregen voor een speciale bestemming. Aanwending uit de 
fondsen kan alleen na goedkeuring door derden. Aanwending uit de bestemmingsreserve kan na goedkeuring van het 
federatiebestuur. 

Voorzieninçen 

Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen als gevolg van een 
gebeurtenis voor balansdatum en waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom 
van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar geschat kan worden. 

De overige personeelsvoorziening bestaat uit het opgebouwde loopbaanbudget per medewerker, welke op)irondl_ , 
van de geldende CAO is toegekend per medewerker. Bij de waardering van de overige personeelsvoorzietilJÜ11!1Ü} S + COrekening gehouden met de blijfkans van de medewerkers. REGISTERACCOUNTANTS 

g:;;::�i;;'!�iez �����:iva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een v�!ll�l/!R� i JUeil018 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat, geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij 
in het boekjaar zijn gerealiseerd. Met verliezen en risico's, welke hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, is 

rekening gehouden indien zij bekend zijn geworden voor de opstelling van de jaarrekening. 
De op het resultaat drukkende kosten zijn gebaseerd op de historische uitgaafprijs. Voor zover luidend in vreemde valuta, zijn 

de kosten omgerekend tegen de koers op de datum dat zij in de administratie zijn opgenomen. 

LastenverdeUna 

Jaarrekening 201 7 

COC Nederland 

De uitvoeringslasten van COC Nederland worden op basis van de geregistreerde urenbesteding toegerekend aan de doelbestedingen, 
werving baten en beheer & administratie. 

Voor nadere uitleg wordt verwezen naar paragraaf 2.10 "Toelichting op de lastenverdeling". 

Lastenverdelina aeconsolideerde ciifers 

De lastenverdeling in de geconsolideerde jaarrekening is als volgt opgebouwd: 

De doelstelling van de Albrecht Stichting is geheel gericht op de Federatie COC Nederland en / of een van haar 
lidverenigingen. De uitvoeringslasten zijn derhalve gerubriceerd onder de doelstelling Federatieactiviteiten. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

4 JUNI 2018 
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2.5 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2017 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

Overige immateriële vaste activa 

Aanschafwaarde per 1 januari 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 1 januari 

Mutaties in boekjaar 

Investeringen 

Afschrijvingen 

Aanschafwaarde per 31 december 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 31 december 

Afschrijvingspercentages 

Materiële vaste activa 

Aanschafwaarde per 1 januari 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 1 januari 

Mutaties in boekjaar 

Investeringen 

Desinvesteringen 

Afschrijvingen op desinvesteringen 

Afschrijvingen 

Aanschafwaarde per 31 december 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 31 december 

Afschrijvingspercentages 

Financiële vaste activa 

Trianqle 

Stand op 1 januari 

Af: aflossingen in boekjaar 

Stand ultimo boekjaar 

Verbouwing 

118.913 

-2.275 

116.638 

156.489 

-5.885 

3.640 

-46.969 

107.275 

269.517 

-45.604 

223.913 

10%- 20% 

31-12-2017 

€ 

16.971 

-7.743 

9.228 

Inventaris en 
Computers 

143.520 

-80.208 

63.312 

69.753 

-10.535 

7.792 

-35.311 

31.699 

202.738 

-107.727 

95.011 

20%- 33,33% 

Jaa"ekening 20 1 7 

COC Nederland 

Overige 
immateriele 
vaste activa 

85.648 

-70.371 

15.277 

0 

-7.973 

-7.973 

85.648 

-78.344 

7.304 

33% 

Totaal 

262.433 

-82.483 

179.950 

226.242 

-16.420 

11.432 

-82.280 

138.974 

472.255 

-153.331 

318.924 

10%-33,33% 

31-12-2016 

€ 

21.214 

-4.243 

16.971 

Dit betreft een lening verstrekt aan een projectpartner binnen het internationale project Bridging The Gaps. Binnen het project 

project Bridging The Gaps I had partner Triangle ultimo 2015 een onbesteed voorschot ontvangen van COC Nederland 

van € 21.214. Triangle kon dit voorschot niet in een keer terugbetalen. 

COC Nederland heeft vervolgfinanciering ontvangen voor Bridging The Gaps voor de periode 2016 tot en met 2020 en 

Triangle is hierin een belangrijke samenwerkingspartner. Na beoordeling door COC Nederland van de businessplannen en 

terugbetalingscapaciteit van Triangle, heeft COC Nederland besloten om de vordering om te zetten in een langlopende 

lening. Per kalenderjaar wordt 20% van de verstrekte lening terugbetaald middels een inhouding op het uit te betalen 

jaarbudget aan partner. In 2017 heeft Triangle een extra aflossing gedaan van € 3.500. 
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Jaaffekening 2017 

COC Nederland 

VLOTTENDE ACTIVA 

31-12-2017 

€ 
Projectvorderingen 

Nog te ontvangen subsidies projecten 415.435 

Een specificatie van de nog te ontvangen subsidies projecten is te vinden onder 2.6 Onderhanden projecten. 

Vorderingen op gelieerde instellingen 

Vordering op gelieerde instelling 

Debiteuren 

Stand debiteuren ultimo boekjaar, gelieerde instellingen 

Stand overige debiteuren ultimo boekjaar 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde projectuitgaven 

Vooruitbetaalde overige kosten 

Door te belasten gemeenschappeljke kosten 

Nog te ontvangen detacheringsvergoeding en 

uitkering ziekteverzuimverzekering 

Overige vorderingen 

31-12-2017 

€ 

0 

Q 

31-12-2017 

€ 

0 

0 

Q 

31-12-2017 

€ 

17.222 

21.351 

15.684 

5.051 

11.240 

In de overige vorderingen en overlopende activa is voor een totaalbedrag van€ 15.684 (2016: € 14.059) 

opgenomen als vordering op gelieerde instellingen. 

31-12-2017 

€ 

Liquide middelen 

Kas 383 

ABN Amro bank 7.934.377 

Kruisposten -9.160 

7.925.600 

31-12-2016 

€ 

308.852 

31-12-2016 

€ 

5.664 

31-12-2016 

€ 

7.298 

1.616 

31-12-2016 

€ 

24.974 

24.143 

14.059 

18.185 

20.826 

31-12-2016 

€ 

749 

5.903.395 

-3.878 

5.900.266 

De liquide middelen staan niet geheel ter beschikking aan de federatie. Er is ten behoeve van de huur van het pand aan 

de Nieuwe Herengracht te Amsterdam een bankgarantie afgegeven van € 18.000. 
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RESERVES EN FONDSEN 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming, toevoeging 6,25% van de uitvoeringslasten 

31-12-2017 

€ 

-212.886 

197.217 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

31-12-2016 

€ 

-390.192 

177.306 

Het federatiebestuur heeft beleid bepaald om de continuïteitsreserve naar een gewenst niveau van 25% van de gemiddelde 

uitvoeringslasten over de laatste drie boekjaren te brengen. Per jaar dient de dotatie aan de continuïteitsreserve 6,25% 

van de uitvoeringslasten - vermeerderd met eventueel betaalde rentelasten - over dat jaar te bedragen. 

Bestemmingsreserves 

Reserve oroiectontwikkelino 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Qntwikkeljna tondsenwervina 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

(.eaaten en schenkinaen Raze Gebaar 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Reserve Internationaal 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Bob AnaelQtonds 
Stand per 1 januari 

Herrubricering fonds 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Jona en School 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Totaal bestemmingsreserves 

Toewiizinó ontvanaen donaties I leçàten 

31-12-2017 

€ 

121.327 

-1.666 

119.661 

25.787 

0 

-5.169 

20.618 

920 

0 

-920 

Q 

0 

2.665 

-666

1.999 

116.851 

0 

92.341 

-54.521 

154.671 

2.500 

6.000 

-4.000 

4.500 

301.449 

Legaten en donaties worden in overeenstemming met de wens van de schenker besteed. Als er geen bestemming is 

opgegeven, dan neemt het federatiebestuur hierover een besluit. Ontvangen donaties en legaten tot 5.000 euro 

worden zonder apart besluit toegevoegd aan het Bob Angelofonds. Bij bedragen boven de 5.000 euro besluit het 

federatiebestuur, op voordracht van de directeur, over de bestemming. 

31-12-2016 

€ 

121.320 

7 

121.327 

33.116 

0 

-7.330 

25.787 

1.920 

0 

-1.000 

920 

0 

0 

0 

Q 

109.015 

0 

0 

7.836 

116.851 

2.500 

0 

0 

2.500 

267.384 
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Reserve oroiectontwikkelina 

Indien het resultaat in enig jaar hoger is dan de benodigde dotatie aan de continuïteitsreserve, wordt dit extra resultaat 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve projectontwikkeling. Deze reserve wordt in toekomstige jaren aangewend voor 

ontwikkeling van nieuwe projecten. 

Qntwikkelina fondsenwervina 
Door de gelieerde Albrecht Stichting is € 50.000 toegezegd in de bijdrage van de kosten voor ontwikkeling van 
fondsenwerving. Deze bijdrage heeft betrekking op de jaren 2014 tot en met 2018. 

Internationaal 

Deze bestemde donaties zijn voor kosten die moeten worden gemaakt voor LHBTl's in het buitenland die in nood zijn. 

Onttrekking aan deze reserve is ter beoordeling van het federatiebestuur. 

Bob Anaetotonds 

Het Bob Angelofonds ondersteunt kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting en emancipatie van LHBT-personen. 

Het fonds wordt gevormd door ontvangen donaties en legaten. De onttrekkingen bestaan uit financiële ondersteuning van 

diverse kleinschalige activiteiten en een dekking voor de gemaakte interne kosten voor fondsenwerving van het fonds, 

groot 25% van de ontvangsten in het boekjaar. 

Binnen het Bob Angelofonds is ultimo 2017 een bedrag gereserveerd van € 20.086 voor COC lidverenigingen ter dekking 

van reiskosten van LHBTl-asielzoekers en andere niet draagkrachtige bezoekers van activitieten 

,Jona en School 
Tijdens Coming Out Day 2017 is door een energiemaatschappij een donatie gedaan specifiek voor activiteiten die bijdragen 

aan de acceptatie van LHBT-jongeren op school. 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 
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LANGLOPENDE SCHULDEN 

Achtergestelde leningen 

Stand per 1 januari 
Af: aflossingen boekjaar 

Af: aflossingen komend boekjaar, rubricering onder 
kortlopende schulden 

31-12-2017 
€ 

485.037 
-51.647 

433.390 

-21.667 

Jaarrekening 201 7 

COC Nederland 

31-12-2016 
€ 

536.684 
-51.647 

485.037 

-51.667 

Door de Albrecht Stichting zijn in 2008 een drietal achtergestelde leningen aan COC Nederland verstrekt. Twee leningen 
voor in totaal€ 300.000,- zijn verstrekt tegen een rente van 5%. In 2017 zijn deze leningen geheel afgelost. 

De derde achtergestelde lening, groot€ 650.000,-, heeft een looptijd tot 5 november 2038. De jaarlijkse aflossingen, 
groot€ 21.667,-, vinden plaats op 31 december. Deze lening is renteloos verstrekt. 

VOORZIENINGEN 

Overige voorzieningen 

Personeelsvoorzieninaen 

Stand per 1 januari 
Bij: dotatie 
Af; onttrekking 

31-12-2017 
€ 

45.985 
45.308 

-12.068 

De personeelsvoorzieningen bestaan uit het opgebouwde loopbaanbudget per medewerker, welke op grond 
van de geldende CAO is toegekend per medewerker. Bij de waardering van de overige personeelsvoorzieningen is 
rekening gehouden met de blijfkans van de medewerkers. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan gelieerde instellingen 

Aflossingen achtergestelde leningen komend boekjaar 

Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenpremes 

Pensioenpremies 
Loonheffingen 

Crediteuren 

Stand overige crediteuren ultimo boekjaar 

31-12-2017 
€ 

21.667 

21.667 

31-12-2017 
€ 

2.970 
126.219 

129.189 

31-12-2017 
€ 

155.163 

155.163 

31-12-2016

9.237 
36.748 

0 

31-12-2016 
€ 

51.667 

51.667 

31-12-2016 
€ 

16.234 
128.742 

144.976 

31-12-2016 
€ 

232.335 

232.335 

lelnden: 
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Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Vooruitontvangen projectsubsidies 

Nog te betalen projectsubsidies partners buitenland 

Nog te betalen projectkosten 

Verplichting vakantiedagen en meeruren 

Overige personeelsvoorzieningen 

Overige personeelsvoorzieningen (pres corr naar voorzieningen) 

Nog te betalen accountants-/advieskosten 

Overige schulden en overig te betalen kosten 

Toelichting noa te betalen proiectsubsidies oartners buitenland 

31-12-2017 

€ 

7.197.894 

226.185 

74.496 

81.610 

0 

0 

18.335 

65.772 

7.664.292 

In 2017 was de omvang van de vrij gevallen projectsubsidies aan buitenlandse projectpartners€ 17.046. 

Toelichting overiQe schulden en overia te betalen kosten 

Onder de kortlopende schulden en overlopende passiva is voor een totaalbedrag van€ 750 (2016: € 9.750) 

aan schulden opgenomen aan gelieerde instellingen. 

Een specificatie van de vooruitontvangen projectsubsidies staat onder 2.6 Onderhanden projecten. 
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31-12-2016 

€ 

5.252.898 

95.216 

89.523 

72.422 

30.759 

-30.759

19.210 

45.981 

5.575.250 



Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

2.6 Onderhanden projecten 

,:,,,.,;,,,., - .. l=ind,fotum n,,..;,,,., 

Veel om voor te vechten • 31 december 2017 
Pride 31 december 2020 
Bridaina the Gaas Il 31 december 2020 
LGBT riahts in Albania 31 december 2020 
Hands Off 30iuni 2018 
Allies in Action 31 mei 2018 
Pink Oran!le 31 december 2019 
Steooina into the Liaht 31 maart 2018 
Didnitv Diversitv and Riahts • 30 iuni 2016 
Beaeleidina Zonder Stemoel 31 december 2017 
Gav Straiaht Alliantie Onderwiis • 31 december 2017 
Gezondheid en Zora Ouderen 31 december 2018 

Ontmoetina en Emoowerment Roze Ouderen • 31 december 2017 
Alliantie !lenderdiversiteit • 31 december 2017 
Sociale aanbak LHBT in het MBO 2016-2018 30 iuni 2018 
Niet alleen anders academie 30iuni 2018 
Welcomimi Ecruality 31 auaustus 2018 
Welcomina Eaualitv vervola 31 auaustus 2020 
Welcominll Ea,uality Maatlesbroiecten 31 auaustus 2018 
Frontliners trainina LHBT Asielzoekers • 30iuni 2017 
Homo Hetero Alliantie veilid wilken • 31 december 2017 
Onderwiisalliantie seksuele diversiteit • 31 december 2017 
Versterkina vriiwilliaersstructuur 31 maart 2018 
Comina In 31 auaustus 2018 
Trans United • 31 maart 2017 
Gedeelde Trots Gedeeld Geluk 31 december 2022 

Ontvannst"n 
1.548.073 

10.441.000 
3.671.490 

135.000 
277.890 
459.142 
312.000 

93.370 
983.181 

18.750 
157.971 

47.677 

28.768 
3.450 

124.000 
32.361 

391.432 
187.969 

42.963 
2.500 
3.234 

0 
45.000 

462.085 
20.730 

500.000 

19.990.036 

Uitgaven 
oroiect 

1.623.550 
4.460.089 
3.394.746 

1.200 
240.198 
739.650 
228.821 

83.985 
972.343 

24.837 
172.500 

29.798 
35.960 

4.312 
117.647 

45.498 
341.943 

756 
40.623 

749 
12.321 

5.883 
46.272 

425.402 
22.131 

136.363 

13.207.577 

Nog te 

ontvanaea 
subsidies 

75.477 

280.508 

6.087 
14.529 

7.192 

862 

13.137 

9.087 
5.883 
1.272 

1.401 

De gepresenteerde bedragen betreffen de cumulatieven tot en met verslagdatum. Bij de waardering van het onderhanden werk 
is rekening gehouden met eventuele niet subsidieerbaarheid van projectuitgaven. 

•) Subsidievaststelling in 2018 te verwachten. Na subsidievaststelling zal laatste tranche, ter hoogte van opgenomen bedrag, 
worden ontvangen van subsidieverstrekker/ worden betaald aan subsidieverstrekker. 
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Vooruit 

ontvanaen 
subsidies 

5.980.911 
276.744 
133.800 

37.692 

83.179 
9.385 

10.838 

17.879 

6.353 

49.489 
187.213 

2.340 
1.751 

36.683 

363.637 

7.197.894 



2.7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Leaseverplichting kopieerapparaat 

COC Nederland heeft een leaseverplichting ten aanzien van het kopieerapparaat. De kosten per jaar bedragen€ 14.717. 

Pensioenregeling 

De pensioenregeling van COC Nederland is feitelijk te classificeren als een toegezegde pensioenregeling 

(middelloonregeling). De pensioenregeling is ondergebracht bij "Pensioenfonds Zorg en Welzijn". Er is gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om deze regeling te verwerken als ware het een toegezegde bijdrage regeling, waardoor wordt 

volstaan met het in aanmerking nemen van de verschuldigde premie in de resultatenrekening. 

Het risico dat COC Nederland loopt is beperkt tot het betalen van hogere toekomstige premies in geval sprake is van een 

te lage dekkingsgraad bij het pensioenfonds. 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is ultimo 2017 98,6%. Dit ligt onder de door de overheid minimaal vereiste 

dekkingsgraad van 105%. De getoonde dekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele standen van de afgelopen 

twaalf maanden. 

Door het pensioenfonds is een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend om de dekkingsgraad weer op het 

vereiste niveau te brengen. Het pensioenfonds heeft tot en met 2026 de tijd om de dekkingsgraad naar 124,3% te brengen. 

Het pensioenfonds acht dit een haalbare termijn. 

Huurovereenkomsten 

Kantoor Nieuwe Herengracht te Amsterdam 
Per 1 februari 2011 heeft COC Nederland een huurovereenkomst afgesloten voor de huisvesting aan 

de Nieuwe Herengracht te Amsterdam. De huurprijs voor het jaar 2018 is€ 92.063. Indexatie vindt jaarlijks plaats. 

De overeenkomst is voortgezet tot en met 31 januari 2021. 

Werkplek Prins Hendrikstraat te Niimeaen 
Per 1 september 2011 heeft COC Nederland een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een kantoorruimte 

voor 2 dagen in de week aan de Prins Hendrikstraat te Nijmegen. De aanvangshuurprijs bedraagt op jaabasis € 2.100. 

De huurprijs voor het jaar 2018 is€ 2.400. Per 1 januari 2013 is de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. 

OQslaa Dekschuitstraat te Amsterdam 
Per 18 mei 2011 heeft COC Nederland een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een opslag aan de 

Dekschuitstraat te Amsterdam. De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis € 2.400. De huuraanpassing geschiedt jaarlijks 

op 1 juli van ieder kalenderjaar. De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurprijs voor het jaar 2018 

is€ 2.400. 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 
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2.8 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 

BATEN 

Baten van particulieren 

Nalatenschappen 
Donaties en giften 

Baten van bedrijven 

Donaties en giften 

Baten van subsidies van overheden 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Nederlandse ambassades 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Europese Commissie 
Overige overheidsinstellingen 

Realisatie 2017 
€ 

53.162 
32.782 

85.944 

Realisatie 2017 
€ 

52.223 

52.223 

Realisatie 2017 
€ 

5.327.642 
48.409 

1.287.009 
32.398 
45.372 

125.785 
0 

6.866.615 

Bef]roting 2017 
€ 

0 
24.000 

24.000 

Begroting 2017 
€ 

3.600 

3.600 

Begroting 2017 
€ 

5.877.000 
2.240 

1.330.489 
27.105 
73.910 

134.831 
0 

7.445.575 
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Realisatie 2016 
€ 

866 
69.050 

69.916 

Realisatie 2016 
€ 

52.474 

52.474 

Realisatie 2016 
€ 

4.248.494 
283.822 

1.446.102 
23.653 
75.173 

114.769 
25.000 

6.217.013 

Projecten kennen vaak een doorlooptijd van een of meerdere kalenderjaren. Ten tijde van het opstellen van de 
jaarrekening is van de meerderheid van de in 2017 uitgevoerde projecten nog geen subsidievaststelling ontvangen. 
COC Nederland beoordeelt doorlopend of gemaakte projectkosten subsidiabel zijn. Indien wordt verwacht dat een 
deel van de gemaakte projectkosten niet subsidiabel is, dan wordt hiervoor een voorziening getroffen. Een eventueel 
genomen voorziening verlaagt de subsidiebaten. 

De gepresenteerde baten hebben een incidenteel karakter. In paragraaf "2.6 Onderhanden projecten" is voor het inzicht 
de einddatum van de lopende - of nog niet door subsidieverstrekker vastgestelde - projecten opgenomen. 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 

Gemeenschappelijke kosten verlegd naar Albrecht Stichting 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

RFSL 
Aids Fonds 
Oranjefonds 
Contributie deelname federatie 
Overige organisaties zonder winststreven 
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Realisatie 2017 
€ 

15.684 

15.684 

Realisatie 2017 
€ 

466 
111.619 

88.606 
113.485 

2.848 

317.024 

Begroting 2017 
€ 

16.400 

16.400 

BegrotinQ 2017 

€ 

0 
55.173 
80.000 

105.000 
0 

240.173 

Realisatie 2016 
€ 

14.059 

14.059 

Realisatie 2016 
€ 

44.156 
76.973 
49.827 

106.147 
21.649 

298.752 



LASTEN 

Doelstelling projecten Internationaal 

Uitbesteed werk projecten 
Uitvoeringslasten 

Doelstelling projecten nationaal 

Uitbesteed werk projecten 
Uitvoeringslasten 

Doe/stelling Communicatie en beleidsinformatie 

Uitbesteed werk diverse activiteiten 
Uitvoeringslasten 

Doelstelling Federatie 

Uitbesteed werk diverse activiteiten 
Uitvoeringslasten 

Totaal bestedingen aan doelstellingen 
% bestedingen tov totale baten 

% bestedingen tov totale lasten 

Kosten werving baten 

Uitbesteed werk 
Uitvoeringslasten 

% bestedingen tov baten 

Kosten beheer en administratie 

Uitvoeringslasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Ontvangen rente banken 

Af: betaalde rente ontvangen lening 
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Realisatie 2017 
€ 

3.082.553 
1.283.084 

4.365.637 

Realisatie 2017 
€ 

581.278 
671.933 

1.253.211 

Realisatie 2017 
€ 

92.844 
186.291 

279.135 

Realisatie 2017 
€ 

40.162 
156.024 

196.186 

6.094.169 

83% 

86% 

Realisatie 2017 
€ 

153.902 
123.159 

277.061 

4% 

Realisatie 2017 
€ 

734.236 

734.236 

Realisatie 2017 
€ 

8 
-750 

-742 

Begroting 2017 
€ 

3.542.105 
1.411.905 

4.954.010 

Begroting 2017 
€ 

450.997 
616.211 

1.067.208 

Begroting 2017 
€ 

85.100 
181.681 

266.781 

Begroting 2017 
€ 

38.982 
237.883 

276.865 

6.564.864 

85% 

87% 

Begroting 2017 
€ 

128.964 
143.683 

272.647 

4% 

Begroting 2017 
€ 

700.637 

700.637 

Begroting 2017 
€ 

0 
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Realisatie 2016 
€ 

2.641.270 
1.130.332 

3.771.602 

Realisatie 2016 

€ 

730.935 
624.385 

1.355.320 

Realisatie 2016 

€ 

138.332 
157.259 

295.591 

Realisatie 2016 

€ 

14.402 
65.676 

80.078 

5.502.591 

83% 

85% 

Realisatie 2016 
€ 

111.300 
103.877 

215.177 

3% 

Realisatie 2016 

€ 

753.116 

753.116 

Realisatie 2016 

€ 

240 



2.9 Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de enkelvoudige uitvoeringslasten 

e� �� 0' ,e,v · o"" ,o, 1/ 
� " 

Uitbesteed werk 581.278 

Uitvoerinaslasten 

Salarissen en sociale lasten 535.364 

Overige personeelskosten 39.906 

Afschrijvingskosten 19.744 

Huisvestingskosten 28.968 

Kantoorkosten 19.462 

Reis en representatiekosten 1.089 

Bestuurskosten 1.834 

Algemene kosten 25.564 

1.253.211 

� �e 

�'b' ,c:,'b' 
'/'.f �o ,;;,� ,e,v /...�'b' � <?,"o,.�e cl' 

3.082.553 92.844 

1.022.301 148.428 

76.203 11.064 
37.702 5.474 

55.316 8.031 

37.163 5.396 

2.080 302 

3.503 509 

48.816 7.088 

4.365.637 279.135 

Een specificatie van de kosten van de eigen organisatie is te vinden onder 2.11 
, 

Personeelsbezetting in fte 

Projecten nationaal 

Projecten internationaal 

Communicatie en beleidsbeïnvloeding 

Federatie activiteiten 

Werving baten 

Beheer en administratie 

Gemiddelde bezetting 2017 

Gemiddelde bezetting 2016 

Gemiddelde 

bezetting % 

8,0 21% 

15,3 41% 

2,2 6% 

1,9 5% 

1,5 4% 

8,8 23% 

37,6 100% 

33,3 

-�ÓJ �e 
�e -�e� /...-'I." 

�e e� �'Il' 
/...'Il' ·'1-..e � e' -ë 

'tf ·,1." �e e� �0 � 
0 (Y +00 -o'Ît <?)'è 'b-'6 � 'b' 

40.162 153.902 0 

124.313 98.127 585.004 

9.266 7.314 43.606 
4.585 3.619 21.575 

6.727 5.310 31.654 

4.519 3.567 21.266 

253 200 1.190 

426 336 2.004 

5.936 4.686 27.935 

196.186 277.061 734.236 
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Totaal kosten 

2017 

3.950.739 

2.513.537 

187.360 

92.698 

136.007 

91.373 

5.115 

8.612 

120.025 

7.105.466 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

Totaal kosten 

Begroot 2017 2016 

4.246.148 3.636.239 

2.540.900 2.217.343 

222.200 169.432 

96.300 29.518 

151.100 124.877 

121.000 81.705 

11.800 8.544 

9.900 7.284 

138.800 195.942 

7.538.148 6.470.884 

Amsl 



2.1 O Toelichting op de lastenverdeling 

De totalen van de verschillende kolommen komen overeen met de totaal bedragen die zijn opgenomen in de Staat van Baten 
en Lasten en in de toelichting hierop. Uit de lastenverdeling wordt duidelijk hoe de eerder vermelde kosten zijn besteed. 

Bestemmingen en uitvoeringscategorieën 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

De lasten van COC Nederland worden aan drie verschillende bestemmingen toegerekend, naast de directe bestedingen aan de 

doelstelling zijn dit de bestemmingen werving baten en beheer en administratie. Binnen de directe bestedingen aan de 
doelstellingen kent COC Nederland vier uitvoeringscategorieën: 

J\ Proiecten i□terna!ionaal 

activiteiten gericht op capaciteitsversterking van LHBT organisaties in het buitenland. 

21 Prolecten nationaal 
activiteiten gericht op het versterken van initiatief uit de Nederlandse LHBT beweging en op het bevorderen van de individuele 
emancipatie en sociale acceptatie van LHBT's in Nederland. 

3) comm11nica)ie en beleidsjnforma!ie

activiteiten gericht op zichtbaarheid van seksuele en genderdiversiteit in de Nederlandse samenleving, attitude verandering 
bij het algemeen publiek of beleidsinformatie aan overheden en maatschappelijke organisaties. 

4} federa!ieac!iviteiten ·

activiteiten gericht op het beheer van de federatie en bestuurlijke ondersteuning van de lidverenigingen. 

Onder de bestemming weNing baten vallen de kosten die worden gemaakt om fondsen te werven bij diverse subsidieverstrekkers, 
ontwikkelingskosten voor fondsenwerving en kosten voor ledenwerving, ledenadministratie en kosten voor de werving van donaties. 

Onder de bestemming beheer en administratie vallen de kosten gemaakt voor de algemene leiding en (interne) beheersing van de 
organisatie en voor het voeren van de administratie. De toerekening van de kosten geschiedt overeenkomstig de aanbeveling 
van Goede Doelen Nederland. 

Wijze van toerekening van de lasten 

Elke activiteit (zowel voor de doelstellingen als voor de onderdelen 'werving baten' en 'beheer en administratie') wordt binnen 
COC Nederland beschouwd als een project dat aan een van de bestemmingen of uitvoeringscategorieën wordt toegerekend. 
Alle aan de activiteit bestede uren worden geregistreerd. De uitvoeringskosten van de organisatie (hieronder vallen de 
personeelskosten, afschrijvingskosten en de kosten voor huisvesting, kantoor en overige organisatiekosten) worden naar 
rato van de geregistreerde uren aan de activiteiten toegerekend. De directe activiteitenkosten worden als uitbesteed werk aan 
de activiteiten toegerekend. 

Pagina 33 



Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

2.11 Enkelvoudige uitvoeringslasten 

Salarissen 

Brutosalarissen 
Individueel keuzebudget 
Uitbetaling / voorziening verlofuren 
Personeel niet in loondienst 
Vrijwilligersvergoeding en stagiaires 
Af: ontvangen detacheringsvergoedingen en 
ziekteverzuimuitkering 

Sociale lasten 

Sociale lasten 
Pensioenpremie 

Totaal Salarissen en sociale lasten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen 

Bezoldiging federatiebestuur 

Realisatie 2017 
€ 

1.678.604 
317.195 

8.477 
106.617 

3.366 

-98.335 

2.015.924 

Realisatie 2017 
€ 

310.538 
187.075 

497.613 

2.513.537 

99% 

Begroting 2017 
€ 

1.680.100 
287.400 

10.000 
68.300 

5.800 

-52.600 

1.999.000 

Be§lroting 2017 
€ 

344.300 
197.600 

541.900 

2.540.900 

Realisatie 2016 
€ 

1.459.386 
274.458 

52.320 
105.107 

6.146 

-121.561 

1.775.856 

Realisatie 2016 
€ 

272.722 
168.765 

441.487 

2.217.343 

Aan de voorzitter wordt een vergoeding verstrekt voor haar werkzaamheden. De overige leden van het federatiebestuur 
zijn onbezoldigd. Een overzicht van de bestuursleden zijn opgenomen in paragraaf "1.1.8 Bestuursverslag". 
Aan het federatiebestuur zijn geen leningen, voorschotten en / of garanties verstrekt. Voor de uitoefening van hun taken 
krijgen de bestuurders de door hen gemaakte kosten, mits redelijk en billijk, vergoed. De verstrekte vergoedingen zijn 
opgenomen bij de bestuurskosten, als onderdeel van de uitvoeringslasten. 

Verstrekte vergoedingen aan de bestuurders: 

Realisatie 201z Realisatie 2016 

C.M.M. Ineke 

De bezoldiging van het federatiebestuur ligt onder het toepasselijk WNT-maximum Ontwikkelingsamenwerking van€ 25.200. 
C.M.M. Ineke was geheel 2017 bestuurder. 

Bezoldiging directeur 

De heer K.R.M. van Dijk was in 2017 directeur van COC Nederland. De bezoldiging is onderdeel van de opgenomen 
kosten voor salarissen en sociale lasten, als onderdeel van de uitvoeringslasten. COC Nederland volgt de cao 

"Welzijn en Zorg". 

Naam 

Dienstverband 
- aard (looptijd) 
- uren 
- part-time percentage 
- periode 
- gewezen topfunctionaris 

Bezoldioing 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 
Beloning betaalbaar op termijn 

Totaal 

Rea/i,satit;, 201 z 
K.R.M. van Dijk 

onbepaald 
36 

100% 
01/01-31/12 

nee 

Realisatie 20 l Z 

93.452 
9.972 

103.424 

Realisatie 2016 
K.R.M. van Dijk 

onbepaald 
36 

100% 
01/01-31/12 

nee 

Realisatie 2016 

95.981 
9.808 

105.789 

Wet Normerina Tooinkomens 
.,J_ De bezoldiging van de directeur ligt onder het toepasselijk WNT-maximum Ontwikkelingsamenwerking van€ l!tSUbois + co 
RECISTER COUNTANTS 
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Realisatie 2017 
€ 

Overige personeelskosten 

Reiskosten woon-werk 45.328 
Ziekteverzuimverzekering 44.912 
Opleidingen personeel 70.853 

Overige personeelskosten 26.267 

187.360 

% realisatie ten opzichte van begroting 84% 

Realisatie 2017 
€ 

Afschrijvingskosten 

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.973 

Af: herrubricering afschrijving immateriële vaste 
activa naar doelstelling communicatie en 
beleidsinformatie -1.404 

Afschrijvingen materiële vaste activa 82.280 
Resultaat desinvestering 3.849 

92.698 

% realisatie ten opzichte van begroting 96% 

Realisatie 2017 
€ 

Huisvestingskosten 

Huur en servicelasten 104.893 
Schoonmaakkosten 22.364 
Gemeentelijke belastingen / heffingen 3.695 
Overige huisvestingskosten 5.055 

136.007 

% realisatie ten opzichte van begroting 90% 

Realisatie 2017 
€ 

Kantoorkosten 

Telefonie 36.085 

Internetkosten 15.533 
Kopieerkosten 15.005 
Portokosten en koerierskosten 4.505 

Overige kantoorkosten 20.245 

91.373 

% realisatie ten opzichte van begroting 76% 
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Begroting 2017 
€ 

41.400 
79.300 
68.700 
32.800 

222.200 

Begrotin!,J 2017 
€ 

9.770 

-3.070 
89.600 

0 

96.300 

Begroting 2017 
€ 

112.800 
18.700 

6.800 
12.800 

151.100 

Begroting 2017 
€ 

39.800 
16.700 
18.400 

8.800 
37.300 

121.000 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

Realisatie 2016 
€ 

42.672 
66.783 
34.607 
25.370 

169.432 

Realisatie 2016 
€ 

7.198 

-1.404 

21.719 
2.005 

29.518 

Realisatie 2016 
€ 

99.471 
15.197 

3.818 
6.391 

124.877 

Realisatie 2016 
€ 

29.137 
13.077 
13.713 

5.774 
20.004 

81.705 



Realisatie 2017 
€ 

Reis en representatiekosten 

Reis- en verblijfkosten 51.369 

Af: doorbelasting naar projecten -52.632 
Congressen en representatie 6.378 

5.115 

% realisatie ten opzichte van begroting 43% 

Realisatie 2017 
€ 

Bestuurskosten 

Bestuurskosten 8.612 

8.612 

% realisatie ten opzichte van begroting 87% 

Realisatie 2017 
€ 

Algemene kosten 

Verzekeringen 16.634 

Automatiseringskosten 50.045 

Accountants- en overige adviseurskosten 46.474 

Organisatie-ontwikkelkosten 0 

Overige algemene kosten 6.872 

120.025 

% realisatie ten opzichte van begroting 86% 

Totaal uitvoeringslasten 3.154.727 
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Begroting 2017 
€ 

67.800 
-61.500 

5.500 

11.800 

Be1Jroting1 2017 
€ 

9.900 

9.900 

Begroting 2017 
€ 

13.100 

50.000 
60.500 

0 
15.200 

138.800 

3.292.000 
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Realisatie 2016 
€ 

46.369 
-46.068 

8.243 

8.544 

Realisatie 2016 
€ 

7.284 

7.284 

Realisatie 2016 

€ 

13.040 
52.695 
39.588 
82.378 

8.241 

195.942 

2.834.645 



2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 versus begroting 2017 

Baten van particulieren 

Baten van bedrijven 

Subsidies van overheden 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Totaal geworven baten 

Besteed aan doelstellinaen ral 

Doelstelling projecten internationaal 
Doelstelling projecten nationaal 

Doelstelling communicatie en beleidsinformatie 

Doelstelling federatieactiviteiten 

Wervina baten fbl 

Kosten werving baten 

Kosten beheer en administratie fel 

Beheer en administratie 

Totaal Jasten [a+b+c] 

Saldo voor financiële baten en Jasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat 

Resultaat 

2017 

€ 

85.944 

52.223 

6.866.615 
15.684 

317.024 

7.337.490 

4.365.637 

1.253.211 

279.135 

196.186 

277.061 

734.236 

7.105.466 

232.024 

-742 

231.282 

Begroting 2017 

€ 

24.000 

3.600 
7.445.575 

16.400 
240.173 

7.729.748 

4.954.010 

1.067.208 

266.781 

276.865 

272.647 

700.637 

7.538.148 

191.600 

-800

190.800 

Over het jaar 2017 heeft COC Nederland een positief resultaat behaald van€ 231.282, dit is€ 40.482 boven begroting. 
COC Nederland financierde de in 2017 uitgevoerde activteiten uit subsidies, contributies, donaties en legaten en in het 

verleden opgebouwde bestemmingsreserves. 

Verschillenanalyse Baten 

Jaarrekening 20 t 7 

COC Nederland 

Verschil 

€ 

61.944 

48.623 
-578.960

-716
76.851

-392.258

-588.373 

186.003 

12.354 

-80.679 

4.414 

33.599 

-432.682 

40.424 

58 

40.482 

in 2017 zijn er in totaal€ 110.567 meer aan donaties en legaten ontvangen van particulieren en bedrijven dan verwacht. 
Deze extra baten zijn ten gunste gekomen aan de diverse bestemmingsreserves, van waaruit diverse activiteiten worden 

gefinancierd. 

De dekking van de projectuitgaven (totaal van "subsidies van overheden" en "baten van andere organisaties zonder 

winststreven") ligt in 2017 € 502.825 onder begroting. Het verschil in baten ten opzichte van de begroting wordt 
merendeels verklaard door een lagere besteding binnen een meerjarig internationaal project welke door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken wordt gesteund. In 2017 zijn activiteiten in -voor COC Nederland- nieuwe regio's en landen opgezet. 

De opstart in deze nieuwe regio's en landen bevinden zich nog in de verkenningsfase. Daarnaast speelt maatschappelijke 
context ook een rol, waardoor uitvoer van activiteiten soms per land achterlopen op de oorspronkelijke planning. 
Onbestede subsidies kunnen worden meegenomen naar volgende boekjaren. 
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Verschil 

% 

258% 
1351% 

-8% 

-4% 
32% 

-5% 

12% 

-17% 

-5% 

29% 

-2% 

-5% 

6% 

21% 

7% 

21% 



Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

Verschillenanalyse Lasten 

De lasten per onderdeel worden uitgesplitst naar 'uitbesteed werk' en naar 'uitvoeringslasten'. Zie hiervoor de paragrafen 
2.8 Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017' en '2.9 Lastenverdeling'. 

Het totaal van de uitvoeringslasten wordt gedeeld door de som van alle gemaakte / begrote uren van de doelstellingen, 
werving baten en beheer en administratie. Hieruit volgt een kostprijs per uur. De kostprijs per uur wordt beïnvloed door de 
volgende factoren: 
- de hoogte van de uitvoeringslasten. Hogere uitvoeringslasten zullen in principe in een hogere kostprijs per uur resulteren en vice 

versa. 
- het aandeel in uren wat wordt gemaakt voor de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie ( de zogenoemde directe 

uren) ten opzichte van het totaal aantal beschikbare uren. Indien het aandeel van de directe uren stijgt, zal de kostprijs per uur 
dalen. Bij een daling van het aandeel van de directe uren ten opzichte van het totaal aantal uren, zal de kostprijs per uur stijgen. 

- het aantal opgenomen verlofuren. Een lager opgenomen aantal verlofuren dan het verlofbudget per jaar, zal ten goede kunnen 
komen aan de directe uren en hiermee dus de kostprijs per uur kunnen verlagen. Een hoger opgenomen aantal verlofuren dan
het verlofbudget per jaar zal dan ten laste kunnen gaan van de directe uren en hiermee dus de kostprijs per uur kunnen verhogen.

De gerealiseerde kostprijs per uur over 2017 is€ 56. De begrote kostprijs per uur is€ 61. De lager gerealiseerde kostprijs
wordt enerzijds verklaard door een besparing op de uitvoeringslasten, anderzijds door het hogere aandeel directe uren dan
begroot.

Hieronder volgt een analyse van afwijkingen tussen de gerealiseerde en begrote cijfers van meer dan 5%.

Bestedinaen aan doetstemna protecten intematlonaat 
In totaal is er 12% (€ 588.373) minder besteed dan begroot. Voor een project - met een looptijd tot en met 2020 - zijn veel
activiteiten opgezet in voor het COC Nederland nieuwe regio's en landen. Daarnaast is de maatschappelijke context in
sommige regio's en landen dermate slecht dat de uitvoer van activiteiten achterloopt op schema. Onbestede budgetten kunnen
worden mee genomen naar volgende jaren. 

Bestedinaen aan doelstellind pro(ecten nationaal 
In 2017 is er€ 1.253.211 geïnvesteerd in nationale projecten. Begroot was een investering van € 1.067 .208. In 2017 is er
extra geïnvesteerd in de dossiers Cultuur & Geloof, Biseksualiteit en LHBTI met een beperking. Daarnaast is er op het 
dossier Jongeren & Onderwijs aanvullende financiering geworven, waardoor er meer in dit dossier kon worden geïnvesteerd. 

Bestedine1en aan doètste[llna tederatie-actiyiteiten 
In totaal is er 29% (€ 80.679) minder besteed dan was begroot. Vanwege herverdeling van werkzaamheden en langdurige 
arbeidsongeschiktheid is de personele inzet lager dan begroot, en hiermee samenhangend een lager aandeel van de 
toegerekende uitvoeringslasten. 

Verschillenanalyse organisatiekosten 

Op totaalniveau zijn de organisatiekosten€ 137.273 ( 4%) lager dan de begroting. Verschillen tussen realisatie en 
begroting, groter dan 10%, worden hierna toegelicht. 

Overige personeelskosten
In 2017 is op totaalniveau 16% (€ 34.840) minder besteed dat begroot door de overstap naar een goedkopere aanbieder 
van de verzuimverzekeraar. 

Kantoorkosten
De kosten in 2017 zijn€ 91.373 en liggen hiermee 24% (€ 29.627) onder begroting. Het begrotingsvoordeel op de
diverse kostenonderdelen wordt vooral verklaard door de voorzichtige - ruime- inschatting van de kosten.

Reis en representatiekosten
Op totaalniveau is er een budgetvoordeel behaald van 57% (€ 6.685). Nominaal is dit een klein budgetvoordeel. 
De hoogte van de reiskosten is vooraf moeilijk in te schatten. 

Reis en representatiekosten
In 2017 is 13% (€ 1.288) minder besteed dan begroot. Nominaal is dit een klein budgetvoordeel. 

Algemene kosten
De algemene kosten liggen in 2017 € 18.775 ( 14%) onder begroting. In 2017 werden er minder adviseurs 
ingehuurd dan verwacht bij de opstelling van de begroting. Daarnaast zijn overige kosten voorzichting 
ingeschat. 
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3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017 

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

Overige immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Verbouwingen 

Inventaris en Computers 

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 

VLOTTENDE ACTIVA 

Projectvorderingen 

Debiteuren 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

31-12 - 2017 

€ 

223.913 

95.011 

415.435 

0 

54.864 

11.077.501 
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€ 

7.304 

318.924 

9.228 

11.547.800 

11.883.256 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

31-12 - 2016 

€ 

116.638 

63.312 

308.852 

1.616 

90.047 

9.094.709 

€ 

16.971 

179.950 

16.971 

9.495.224 

9,709.116 



31-12 - 2017 

€ 

RESERVES EN FONDSEN 

Stichtingsvermogen 5 

Continuïteitsreserve 2.155.998 

Bestemmingsreserves 301.449 

Fondsen 1.348.223 

VOORZIENINGEN 

Overige voorzieningen 126.102 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 129.189 

Crediteuren 155.163 

Overige schulden en overlopende passiva 7.667.127 
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€ 

3.805.675 

126.102 

7.951.479 

11.883.256 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

31-12 - 2016 

€ € 

5 

1.989.846 

276.675 

1.339.554 

3.606.080 

92.862 

92.862 

144.976 

232.509 

5.632.689 

6.010.174 

9.709.116 



3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

Baten van particulieren 

Baten van bedrijven 

Baten van subsidies van overheden 

Baten van overige organisaties zonder winststreven 

Overige baten 

Totaal geworven baten 

Besteed aan doelstellinaen ral 

Doelstelling projecten internationaal 

Doelstelling projecten nationaal 

Doelstelling communicatie en beleidsinformatie 

Doelstelling federatieactiviteiten 

Weryina baten r121 

Kosten werving baten 

Beheer en administratie [cl 
Kosten beheer en administratie 

Totaal lasten [a+b+c] 

Saldo voor financiële baten en lasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat 

Resuttaatbestemina 

Legaten en schenkingen 

Bestemmingsreserve projectontwikkeling 

Bestemmingsreserve fondsenwerving 

Bestemmingsreserve Bob Angelofonds 

Bestemmingsreserve jong en school 

Bestemmingsreserve professionalisering 

Bestemmingsreserve onderhoud monumenten 

Bestemmingsreserve internationaal 

Fonds leningen 

Continuïteitsreserve 

Totaal 

Jaarrekening 20 f 7 

COC Nederland 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

€ € € 

85.944 24.000 79.881 

52.223 3.600 53.967 

6.866.615 7.445.575 6.217.013 

317.024 240.173 293.740 

0 0 417.782 

7.321.806 7.713.348 7.062.383 

4.365.637 4.954.010 3.771.602 

1.253.211 1.067.208 1.359.754 

279.135 266.781 295.591 

216.506 290.665 177.283 

277.061 272.647 215.177 

734.236 700.637 753.116 

7.125.786 7.551.948 6.572.523 

196.020 161.400 489.860 

14 1.500 1.747 

196.034 162.900 491.607 

-920 0 -1.000 

-1.666 0 7 

-5.169 -15.000 -7.330 

37.821 0 7.836 

2.000 0 2.500 

-9.291 -9.300 -4.420 

0 0 -39.959 

1.999 0 0 

-12.978 -9.300 160.304 

184.238 196.500 373.669 

196.034 162.900 491.607 

In de toelichting op de geconsolideerde balans wordt de resultaatbestemming van de verschillende bestemmingsreserves en fondsen 

uitgesplitst naar dotaties en onttrekkingen. 
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 

Kasstroom uit operationele acffviteiten 

Resultaat 

Correctie boekwinst materiele vaste activa 

Afschrijvingen 

Mutaties voorzieningen 

Mutaties kortlopende vorderingen 

Mutaties kortlopende verplichtingen 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeriaasacffvitetten 

Investeringen in immateriële en materiële vaste 

activa 

Mutaties desinvesteringen materiële en immateriële 
vaste activa 

Ontvangsten financiële vaste activa/ onderdeel 
overige vorderingen 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Kasstroom uit financierinasactiviteiten

Correcties continuïteitsreserve en eigen vermogen 
in verband met consolidatie 

Kasstroom uit finanieringsactiviteiten 

Toename/ afname kasmiddelen 

Stand liquide middelen per 1 januari 

Toename/ afname kasmiddelen 

Stand liquide middelen per 31 december 

20 17 

€ 

196.034 

0 

90.253 

33.240 

-69.784 

1.941.305 

-226.242 

6.682 

7.743 

3.561 

€ 

2.191.048 

-211.817 

3.561 

1.982.792 

9.094.709 

1.982.792 

11.077.501 

Jaarrekening 201 7 

COC Nederland 

20 16 

€ 

491.607 

-417.782 

30.948 

36.777 

143.706 

1.607.308 

-197.386 

553.713 

-16.971 

-148 

€ 

1.892.564 

339.356 

-148 

2.231.772 

6.862.937 

2.231.772 

9.094.709 

De toename van de liquide middelen ultimo 2017 ten opzichte van ultimo 2016 wordt grotendeels verklaard door de vooruitontvangen 

projectsubsidies. 
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3.4 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

Overiae immateriële vaste activa 

Aanschafwaarde per 1 januari 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 1 januari 

Mutaties in boekjaar 

Investeringen 

Desinvesteringen 

Afschrijvingen op desinvesteringen 

Afschrijvingen 

Aanschafwaarde per 31 december 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 31 december 

Afschrijvingspercentages 

Materiële vaste activa 

Aanschafwaarde per 1 januari 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 1 januari 

Mutaties in boekjaar 

Investeringen 

Desinvesteringen 

Afschrijvingen op desinvesteringen 

Afschrijvingen 

Aanschafwaarde per 31 december 

Cumulatieve afschrijving 

Boekwaarde per 31 december 

Afschrijvingspercentages 

Financiële vaste activa 

Triangle 

Stand op 1 januari 

Af: aflossingen in boekjaar 

Stand ultimo boekjaar 

Verbouwing 

118.913 

-2.275 

116.638 

156.489 

-5.885 

3.640 

-46.969 

107.275 

269.517 

-45.604 

223.913 

10%- 20% 

31-12-2017 

€ 

16.971 

-7.743 

9.228 

Inventaris en 
Computers 

143.520 

-80.208 

63.312 

69.753 

-10.535 

7.792 

-35.311 

31.699 

202.738 

-107.727 

95.011 

20%- 33,33% 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

Overige 
immateriele 
vaste activa 

91.742 

-74.771 

16.971 

0 

-6.094 

4.400

-7.973 

-9.667 

85.648 

-78.344 

7.304 

33% 

Totaal 

262.433 

-82.483 

179.950 

226.242 

-16.420 

11.432

-82.280 

138.974 

472.255 

-153.331 

318.924 

10%- 33,33% 

31-12-2016 

€ 

21.214 

-4.243 

16.971 

Triangle 

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening van COC Nederland. 
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VLOTTENDE ACTIVA 

31-12-2017 

€ 

Projectvorderingen 

Nog te ontvangen subsidies projecten 415.435 

Een specificatie van de nog te ontvangen subsidies projecten staat onder 2.6 Onderhanden projecten. 

Debiteuren 

Stand debiteuren ultimo boekjaar 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde projectkosten 

Overige vooruitbetaalde kosten 

Nog te ontvangen detacheringsvergoeding en 
vermindering loonheffingen 

Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Kas 

ABN Amro bank 

Kruisposten 

31-12-2017 

€ 

0 

Q 

31-12-2017 

€ 

17.222 

21.351 

5.051 

11.240 

31-12-2017 

€ 

383 

11.086.278 

-9.160 

11.077.501 

Jaarrekening 20 f 7 

COC Nederland 

31-12-2016 

€ 

308.852 

31-12-2016 

€ 

1.616 

31-12-2016 

€ 

24.974 

24.143 

18.185 

22.745 

31-12-2016 

€ 

749 

9.097.838 

-3.878 

9.094.709 

De liquide middelen staan niet geheel ter beschikking aan de stichting. Er is ten behoeve van de huur van het pand aan 
de Nieuwe Herengracht te Amsterdam een bankgarantie afgegeven van € 18.000. 

Deposito 

Onderdeel van de liquide middelen zijn gevormde deposito's, ultimo 2017 groot € 9.827 .101. De rentevergoeding wordt 
berekend over het dagelijkse valutaire saldo en per de laatste dag van elke kalendermaand rentedragend bijgeschreven 

op de depositorekening. Bij de berekening worden verschillende rentepercentages gehanteerd, afhankelijk van de hoogte 

van het saldo. De rente kan door de bank periodiek worden aangepast. In 2017 was de ontvangen rente 0%. In 2016 

varieerde de rente tussen de 0,30% en 1,05%. Er kan zonder kosten worden beschikt over het saldo op de depositorekening. 

De liquide middelen van de in de consolidatie opgenomen Albrecht Stichting, zijn ultimo 2017 € 3.151.901. Conform 
bestuursbesluit worden de liquide middelen belegd in ondernemingsdeposito's en spaarrekeningen. 
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RESERVES EN FONDSEN 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 

Herrubricering bestemmingsreserve onderhoud monumenten 

Mutatie ten gunste van fonds Leningen vanwege 
aflossingen financiële vaste activa in 
geconsolideerde Albrecht Stichting 

Resultaatbestemming 

Correcties in verband met consolidatie 

Bestemmingsreserves 

Reserve nroiectontwikkelina 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Ontwikkeling tondsenwervinq 

Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Leaaten en schenkinaen 

Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Bob Aaçelafonds 

Stand per 1 januari 
Herrubricering fonds 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

JQnqeren en School 

Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 

Protessiona/iserina 
Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 
Resultaatbestemming / onttrekking 

Qnderhoud monumenten 
Herrubricering vanuit continuïteitsreserve 

Resultaatbestemming / dotatie 
Resultaatbestemming / onttrekking 

Internationaal 

Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming / dotatie 

Resultaatbestemming / onttrekking 
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31-12-2017 
€ 

1.989.846 

0 

-21.647 

184.238 

3.561 

2.155.998 

31-12-2017 

€ 

121.327 

-1.666 

0 

119.661 

25.786 

0 

-5.169 

20.617 

920 

0 

-920 

0 

116.851 

0 

92.341 

-54.520 

154.672 

2.500 

6.000 

-4.000 

4.500 

9.291 

0 

-9.291 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.665 

-666 

1.999 

301.449 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

31-12-2016 

€ 

1.831.891 

-39.959 

-175.607 

373.669 

-148 

1.989.846 

31-12-2016 

€ 

121.320 

7 

0 

121.327 

33.116 

-1 
-7.329 

25.786 

1.920 

0 
-1.000 

920 

109.015 

0 

60.899 

-53.063 

116.851 

0 

2.500 

0 

2.500 

13.711 

0 

-4.420 

9.291 

39.959 

0 

-39.959 

0 

0 

0 

0 

0 

du�+co 



Proiectontwikketina 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 

Ontwikkeljng tondsenwervina 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 

Legaten en Schenkingen 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 

Bob Anaetotonds 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 

Jonaeren en School 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 

Professionalisedna 

Jaarrekening 20 t 7 

COC Nederland 

Uit deze reserve worden op aanvraag gelden beschikbaar gesteld voor professionalisering van de federatie COC Nederland 

en haar lidverenigingen. Het bestuur van de Albrecht Stichting beslist over de ingediende aanvragen. De donaties aan de 

reserve worden gevormd door de gerealiseerde rentebaten in het boekjaar, verminderd met de operationele kosten. Onder 

de hiervoor genoemde rentebaten worden niet bedoeld de ontvangen rentebaten op verstrekte leningen. 

De dotaties aan de reserve vervallen aan de algemene reserve van de Albrecht Stichting indien en voor zover zij in drie 

kalenderjaren niet zijn onttrokken voor de doelstellingen van de reserve. 

In 2017 is het saldo aangewend ter gedeeltelijke dekking van de advieskosten voor statutenwijziging van de 

federatie. Hiermee is het saldo ultimo 2017 nul. 

In 2017 was het resultaat onvoldoende om een dotatie te doen aan de bestemmingsreserve. 

Internationaal 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 

Fondsen 

Fonds leningen 
Stand per 1 januari 

Mutatie ten gunste van fonds Leningen vanwege 
aflossingen financiële vaste activa in 
geconsolideerde Albrecht Stichting 

Resultaatbestemming 

Fonds leningen 

31-12-2017 

€ 

1.339.554 

21.647 

-12.978 

1.348.223 

1.348.223 

31-12-2016 

€ 

1.003.643 

175.607 

160.304 

1,339.554 

1.339.554 

Conform statuten kan de Albrecht Stichting leningen verstrekken aan de federatie COC Nederland en haar lidverenigingen. 

Leningen worden uitsluitend verstrekt voor de waarborging en continuïteit van de aanvrager. 

De Albrecht Stichting verstrekt leningen tot maximaal een bedrag van 50% van het vrij besteedbare vermogen. Het bestuur 

van de Stichting heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het verstrekken van leningen. 

31-12-2017 31-12-2016 

De hoogte van het fonds wordt als volgt gespecificeerd € € 

Continuïteitsreserve ultimo boekjaar in Albrecht Stichting 2.171.667 2.206.293 

Fonds leningen ultimo boekjaar in Albrecht Stichting 1,348.223 1.339.554 
Subtotaal 3.519.890 3,545.847 

50% van subtotaal voornoemde reserve en fonds 1,759.945 1.772.924 
Af: stand financiële vaste activa in Albrecht Stichting -411.722 -433.370 

Stand fonds leningen ultimo boekjaar 1.348.223 1.339.554 
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Uitsplitsing geconsolideerd vermogen en resultaat 

Geconsolideerd eiaen vermogen 

Geconsolideerd vermogen 
Specificatie 
- geconsolideerd vermogen Albrecht Stichting 
- geconsolideerd vermogen Vereniging Expreszo • 

- vermogen groepshoofd COC Nederland 
- eliminiatieverschillen 

Geconsolideerd resultaat 

Geconsolideerd resultaat 
Specificatie 

- geconsolideerd resultaat Albrecht Stichting 
- geconsolideerd resultaat Vereniging Expreszo • 
- resultaat groepshoofd COC Nederland 
- eliminiatieverschillen 

.) 

3.805.675 

3.519.895 
0 

285.780 
0 

3.805.675 

196.034 

-35.248 

0 
231.282 

0 

196.034 

In 2017 is besloten om de activiteiten van de Vereniging Expreszo te staken. Medio 2017 is de vereniging ontbonden. 
Om deze reden heeft de vereniging geen duurzame verbondenheid meer met COC Nederland en wordt per 2017 

niet meer mee geconsolideerd. 

VOORZIENINGEN 

31-12-2017 

€ 
Overige voorzieningen 

COC Midden Nederland 

Stand per 1 januari 46.877 

Bij: dotatie 0 
46.877 

Personee{svoorzieninaen 
Stand per 1 januari 45.985 
Bij: dotatie 45.308 
Af: onttrekking -12.068 

79.225 

126.102 

coc Midden Nederland 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

3.606.080 

3.555.143 
-3.563 
54.498 

2 

3.606.080 

491.607 

310.275 

2.012 
179.320 

0 

491.607 

31-12-2016

€ 

46.848 
29 

46.877 

9.237 

36.748 
0 

45.985 

92.862 

In 2008 is het pand aan de Oudegracht te Utrecht verkocht. Door het bestuur van de geconsolideerde Albrecht Stichting 
is besloten dat uit de verkoopopbrengst een subsidiebedrag van€ 50.000 wordt gereserveerd voor het zichtbaar uitdragen 

van de doelstelling van COC Midden-Nederland. De subsidie is toegekend voor: 

- het bevorderen van de zichtbaarheid van COC Midden-Nederland in Utrecht en omstreken. 

- binding bewerkstelligen tussen leden / werkgroepen van COC Midden-Nederland. 

Aan de voorziening wordt per jaar een rentebedrag toegerekend, welke even hoog is als het ontvangen rentepercentage 
op de bank. 

Personeelsvoorzieningen 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenpremies 

Pensioenpremies 

Loonbelasting 

Crediteuren 

Stand crediteuren ultimo boekjaar 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Vooruitontvangen projectsubsidies 
Nog te betalen projectsubsidies partners buitenland 

Nog te betalen projectkosten 

Verplichting vakantiegeld /-dagen en meeruren 

Bijdrage aan COC Zwolle 

Nog te betalen accountants-/advieskosten 

Overige schulden en nog te betalen kosten 

Bijdrage aan coc Zwolle 

31-12-2017 
€ 

2.970 

126.219 

129.189 

31-12-2017 

€ 

155.163 

155.163 

31-12-2017 

€ 

7.197.894 

226.185 

74.496 

81.610 

0 

21.835 

65.107 

7.667.127 

Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

31-12-2016 

€ 

16.234 

128.742 

144.976 

31-12-2016 

€ 

232.509 

232.509 

31-12-2016 

€ 

5.252.898 
95.216 

82.023 

72.422 

62.107 

22.210 

45.813 

5.632.689 

In 2016 is het pand aan de Kamperstraat te Zwolle verkocht. Door het bestuur is uit de verkoopopbrengst een bedrag 

gereserveerd van € 62.107 aan voormalige huurder COC Zwolle, grotendeels ter dekking van de door Coc Zwolle 

gedane investeringen in het pand aan de Kamperstraat. Aan de gereserveerde bijdrage zijn geen nadere voorwaarden 

verbonden. In mei 2017 is de bijdrage aan COC Zwolle betaald. 

Overige kortlm;iehde schulden en oveflocende passiva 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening. 
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3.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Jaarrekening 20 t 7 

COC Nederland 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen van de geconsolideerde instellingen zijn gelijk aan die van de enkelvoudige 

jaarrekening COC Nederland. 
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3.6 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2017 

BATEN 

Baten van particulieren 

Nalatenschappen 
Contributies 
Donaties en giften 

Baten van bedrijven 

Donaties en giften 

Baten van subsidies van overheden 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Nederlandse ambassades 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Europese Commissie 
Overige overheidsinstellingen 

Realisatie 2017 
€ 

53.162 
0 

32.782 

85.944 

Realisatie 2017 
€ 

52.223 

52.223 

Realisatie 2017 

€ 

5.327.642 
48.409 

1.287.009 
32.398 
45.372 

125.785 
0 

6.866.615 
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Begroting 2017 Realisatie 2016 
€ € 

0 
0 

24.000 

24.000 

Bemoting 2017 

€ 

3.600 

3.600 

Begroting 2017 

€ 

5.877.000 
2.240 

1.330.489 
27.105 
73.910 

134.831 
0 

7.445.575 

866 
7.880 

71.135 

79.881 

Realisatie 2016 

€ 

53.967 

53.967 

Realisatie 2016 

€ 

4.248.494 
283.822 

1.446.102 
23.653 
75.173 

114.769 
25.000 

6.217.013 

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening. 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

RFSL 
Aids Fonds 
Oranjefonds 
Contributie deelname federatie 
Overige organisaties zonder winststreven 

Overige baten 

Boekwinst verkoop pand 
Gerealiseerde boekwinst verkoop binnen geconsolideerde groep 

LASTEN 

Doelstelling projecten internationaal 

Uitbesteed werk projecten 
Uitvoeringslasten 
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Realisatie 2017 
€ 

466 
111.619 

88.606 
113.485 

2.848 

317.024 

Realisatie 2017 
€ 

0 
0 

Q 

Realisatie 2017 

€ 

3.082.553 
1.283.084 

Begroting 2017 
€ 

0 
55.173 
80.000 

105.000 
0 

240.173 

Begroting 2017 
€ 

0 

0 

Q 

Realisatie 2016 

€ 

44.156 
76.973 
49.827 

100.894 
21.890 

293.740 

Realisatie 2016 

€ 

383.736 
34.046 

417.782 

Belijrotinlll 2017 Realisatie 2016 

€ € 

3.542.105 
1.411.905 

2.641.270 
1.130.332 

4.365.637 4.954.010 3.771.602 



Jaarrekening 2017 

COC Nederland 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
€ € € 

Doelstelling projecten nationaal 

Uitbesteed werk projecten 581.278 450.997 723.435 
Uitvoeringslasten 671.933 616.211 636.319 

1.253.211 1.067.208 1.359.754 

Realisatie 2017 Be!]roting 2017 Realisatie 2016 
€ € € 

Doelstelling Communicatie en beleidsinformatie 

Uitbesteed werk diverse activiteiten 92.844 85.100 138.332 
Uitvoeringslasten 186.291 181.681 157.259 

279.135 266.781 295.591 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
€ € € 

Doelstelling Federatie 

Uitbesteed werk diverse activiteiten 40.162 38.982 14.402 
Uitvoeringslasten 176.344 251.683 162.881 

216.506 290.665 177.283 

Totaal bestedingen aan doelstellingen 6.114.489 6.578.664 5.604.230 

% bestedingen tov totale baten 84% 85% 79% 

% bestedingen tov totale lasten 86% 87% 85% 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
€ € € 

Kosten werving baten 

Uitbesteed werk 153.902 128.964 111.300 
Uitvoeringslasten 123.159 143.683 103.877 

277.061 272.647 215.177 

% bestedingen tov baten 4% 4% 3% 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
€ € € 

Kosten beheer en administratie 

Uitvoeringslasten 734.236 700.637 753.116 

734.236 700.637 753.116 

Realisatie 2017 Begrotin!J' 2017 Realisatie 2016 
€ € € 

Saldo financiële baten en lasten 

Ontvangen rente banken 14 1.600 1.776 
Af: rentevergoeding overige voorzieningen 0 -100 -29

14 1.500 1.747 
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3.7 Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de geconsolideerde uitvoeringslasten 

0(:- � � 'IJ' -e0 •o<c-
<<.'-0'/f 

Uitbesteed werk 581.278 

Uitvoerinaslasten 
Salarissen en sociale lasten 535.364 

Overige personeelskosten 39.906 

Afschrijvingskosten 19.744 

Huisvestingskosten 28.968 

Kantoorkosten 19.462 

Reis en representatiekosten 1.089 

Bestuurskosten 1.834 

Algemene kosten 25.564 

1.253.211 

� �e 
�'IJ' .ç,'li' 

.,,.,f �0 :,l 
·00 /..(:-'IJ' 

�
� 

<t
0'·f-� (P 

3.082.553 

1.022.301 
76.203 
37.702 
55.316 
37.163 

2.080 
3.503 

48.816 

4.365.637 

92.844 

148.428 

11.064 
5.474 
8.031 
5.396 

302 
509 

7.088 

279.135 

�0 "/:1,f 
1-.'li' ·t<-e 

00 -�" 
e 6 � 'IJ' 

40.162 

124.313 
9.266 
4.585 
6.727 
4.519 

253 

443 
26.239 

216.506 

Een specificatie van de geconsolideerde kosten van de eigen organisatie is te vinden onder 2.11 

Personeelsbezetting in fte 

Projecten nationaal 

Projecten internationaal 
Communicatie en beleidsbeïnvloeding 
Federatie activiteiten 

Werving baten 
Beheer en administratie 

Gemiddelde bezetting 2017 

Gemiddelde bezetting 2016 

Gemiddelde 

bezetting 

8,0 
15,3 

2,2 
1,9 
1,5 
8,8 

37,6 

33,3 

% 

21% 

41% 
6% 
5% 
4% 

23% 

100% 
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153.902 0 

98.127 585.004 

7.314 43.606 

3.619 21.575 
5.310 31.654 
3.567 21.266 

200 1.190 
336 2.004 

4.686 27.935 

277.061 734.236 

Totaal kosten 

2017 

3.950.739 

2.513.537 
187.360 

92.698 
136.007 

91.373 
5.115 
8.629 

140.328 

7.125.786 

Jaarrekening 2017 
COC Nederland 

Totaal kosten 

Begroot 2017 2016 

4.246.148 3.628.739 

2.540.900 2.217.343 

222.200 169.432 
96.300 31.549 

151.100 197.816 

121.000 84.985 
11.800 14.566 

10.200 7.284 

152.300 220.809 

7.551.948 6.572.523 



3.8 Geconsolideerde uitvoeringslasten 

Realisatie 2017 
€ 

Salarissen 

Brutosalarissen 1.678.604 

Individueel keuzebudget 317.195 

Vakantiegeld /-dagen en meeruren 8.477 

Personeel niet in loondienst 106.617 

Vrijwilligersvergoeding en stagiaires 3.366 

Af: ontvangen detacheringsvergoeding en 

ziekteverzuimuitkering -98.335 

2.015.924 

Begroting 2017 
€ 

1.680.100 
287.400 

10.000 
68.300 

5.800 

-52.600 

1.999.000 

Jaaffekening 20 f 7 
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Realisatie 2016 
€ 

1.459.386 
274.458 

52.320 

105.107 
6.146 

-121.561 

1.775.856 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige uitvoeringslasten van COC Nederland. 

Sociale lasten 

Sociale lasten 

Pensioenpremie 

Totaal salarissen en sociale lasten 
% realisatie ten opzichte van begroting 

Overige personeelskosten 

Reiskosten woon-werk 
Ziekteverzuimverzekering 

Opleidingen personeel 

Overige personeelskosten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Afschrijvingskosten 

Afschrijvingen immateriële vaste activa 

Af: herrubricering afschrijving immateriële vaste 
activa naar doelstelling communicatie en 
beleidsbeïnvloeding 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Resultaat desinvestering 

% realisatie ten opzichte van begroting 
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Realisatie 2017 

€ 

310.538 

187.075 

497.613 

2.513.537 

99% 

Realisatie 2017 

€ 

45.328 

44.912 
70.853 

26.267 

187.360 

84% 

Realisatie 2017 

€ 

7.973 

-1.404 

82.280 
3.849 

92.698 

96% 

BeQroting 2017 

€ 

344.300 
197.600 

541.900 

2.540.900 

Begroting 2017 

€ 

41.400 
79.300 

68.700 

32.800 

222.200 

Begroting 2017 

€ 

9.770 

-3.070 

89.600 

0 

96.300 

Realisatie 2016 

€ 

272.722 

168.765 

441.487 

2.217.343 

Realisatie 2016 

€ 

42.672 
66.783 
34.607 

25.370 

169.432 

Realisatie 2016 

€ 

9.229 

-1.404 
21.719 

2.005 

31.549 



Huisvestingskosten 

Huur en servicelasten 
Onderhoudskosten pand Zwolle 
Schoonmaakkosten 
Gemeentelijke belastingen / heffingen 
Overige huisvestingskosten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Realisatie 2017 
€ 

104.893 
0 

22.364 
3.695 
5.055 

136.007 

90% 

Jaarrekening 20 17 

COC Nederland 

Begroting 2017 Realisatie 2016 
€ € 

112.800 99.471 
0 72.174 

18.700 15.197 
6.800 4.583 

12.800 6.391 

151.100 197.816 

In 2016 was een vergoeding aan COC Zwolle, de voormalige huurder van het pand aan de Kamperstraat te Zwolle, 
toegezegd, grotendeels voor de door haar gedane investeringen in het pand. Deze kosten zijn deels gefinancierd 
vanuit de bestemmingsreserve Onderhoud Monumenten. 

Kantoorkosten 

Telefonie 
Internetkosten 
Kopieerkosten 
Porto en koerierskosten 
Overige kantoorkosten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Reis en representatiekosten 

Reis- en verblijfkosten 
Al: doorbelasting naar projecten 
Congressen en representatie 
Marketingkosten en diverse activiteiten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Bestuurskosten 

Bestuurskosten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Algemene kosten 

Verzekeringen 
Automatiseringskosten 
Accountants- en overige adviseurskosten 
Subsidies inzake professionalisering 
Organisatie ontwikkelkosten 
Overige algemene kosten 

% realisatie ten opzichte van begroting 

Realisatie 2017 
€ 

36.085 
15.533 
15.005 

4.505 
20.245 

91.373 

76% 

Realisatie 2017 
€ 

51.369 
-52.632 

6.378 
0 

5.115 

43% 

Realisatie 2017 
€ 

8.629 

8.629 

85% 

Realisatie 2017 

€ 

16.757 

50.045 
65.884 

0 
0 

7.642 

140.328 

92% 

Begroting 2017 
€ 

39.800 
16.700 
18.400 

8.800 
37.300 

121.000 

Begroting 2017 
€ 

67.800 
-61.500 

5.500 
0 

11.800 

Begroting 2017 
€ 

10.200 

10.200 

Begroting 2017 
€ 

13.300 
50.000 
63.500 

9.300 
0 

16.200 

152.300 

Realisatie 2016 

€ 

29.137 
16.357 
13.713 

5.774 
20.004 

84.985 

Realisatie 2016 

€ 

47.287 
-46.068 

8.243 
5.104 

14.566 

Realisatie 2016 

€ 

7.284 

7.284 

Realisatie 2016 

€ 

14.786 
52.695 
57.165 

4.420 
82.378 

9.365 

220.809 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de enkelvoudige organisatiekosten van COC Nederland. 

Totaal uitvoeringslasten 3.175.047 3.3o�STERAt-�tftlr§�I\NTS 
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3.9 Verschillenanaly:se realisatie 2017 versus begroting 2017 geconsolideerd 

Realisatie 2017 

€ 

Baten 

Baten van particulieren 85.944 

Baten van bedrijven 52.223 

Baten van subsidies van overheden 6.866.615 

Baten van overige organisaties zonder winststreven 317.024 

Totaal geworven baten 7.321.806 

Lasten 

Besteed aan doelstellinqen lal 
Doelstelling projecten internationaal 4.365.637 

Doelstelling projecten nationaal 1.253.211 

Doelstelling communicatie en beleidsinformatie 279.135 

Doelstelling federatieactiviteiten 216.506 

Wervina baten [bi 
Kosten werving baten 277.061 

Beheer en administratie fel 

Beheer en administratie 734.236 

Totaal lasten [a+b+c] 7.125.786 

Saldo voor financiële baten en lasten 196.020 

Saldo financiële baten en lasten 14 

Resultaat 196.034 

Resultaat 

Begroting 2017 

€ 

24.000 

3.600 

7.445.575 

240.173 

7.713.348 

4.954.010 

1.067.208 

266.781 

290.665 

272.647 

700.637 

7.551.948 

161.400 

1.500 

162.900 

Jaa"ekening 2017 

COC Nederland 

Verschil 

€ 

61.944 

48.623 

-578.960

76.851

-391.542 

-588.373 

186.003 

12.354 

-74.159 

4.414 

33.599 

-426.162

34.620 

-1.486 

33.134 

Het geconsolideerde resultaat over 2017 bedraagt € 196.034 en ligt€ 33.134 (20%) boven begroting. 

Verschillenanalyse Baten 

De gerealiseerde baten 2017 zijn€ 391.542 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door de geconsolideerde 

vereniging COC Nederland (voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 

versus begroting 2017'). 

Verschillenanalyse Lasten 

De lasten per onderdeel worden uitgesplitst naar 'uitbesteed werk' en naar 'uitvoeringslasten'. Zie hiervoor de paragrafen 

3.6 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2017 / 2016' en '3.7 Lastenverdeling'. 

Hieronder staat een analyse van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en begrote cijfers. Verschillen vanaf 

5% worden toegelicht. 
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Verschil 

% 

258% 

0% 

-8% 

32% 

-5%

12% 

-17% 

-5% 

26% 

-2% 

-5% 

6% 

·21% 

99%

20% 



Bestedingen aan doelstemna Proiecten internationaal 
In totaal is er 12% (€ 588.373) minder aan kosten gemaakt dan begroot. De oorzaak hiervan ligt binnen de geconsolideerde 

instelling COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse 2017 

versus begroting 2017'. 

Bestedingen aan doelstemna oroiecten nationaal 
In totaal is er 17% (€ 186.003) meer besteed dan begroot. De oorzaak hiervan ligt binnen de geconsolideerde instelling 

COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse 2017 versus 

begroting 2017'. 

Bestedinaen aan doetstellina tederatieactiviteiten 
In totaal is er 26% (€ 74.159) minder besteed dan begroot. De oorzaak hiervan ligt grotendeels binnen de geconsolideerde 

instelling COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse 2017 versus 

begroting 2017'. 

Verschillenanalyse geconsolideerde organisatiekosten 

Op totaalniveau zijn de organisatiekosten€ 130.753 ( 4%) lager dan de begroting. Verschillen tussen realisatie en 

begroting, groter dan 10%, worden hierna toegelicht. 

Overige oersoneelskosten 

Jaarrekening 20 f 7 

COC Nederland 

Op geconsolideerd niveau zijn deze kosten 16% (€ 34.840) lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt binnen de geconsolideerde 

instelling COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 

versus begroting 2017'. 

Kantoorkosten 

Op geconsolideerd niveau zijn deze kosten 24% (€ 29.627) lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt binnen de geconsolideerde 

instelling COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 

versus begroting 2017'. 

Reis- en reoresentatiekosten 

Op geconsolideerd niveau zijn deze kosten 57% (€ 6.685) lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt binnen de geconsolideerde 

instelling COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 

versus begroting 2017'. 

Bestuurskosten 

Op geconsolideerd niveau zijn deze kosten 15% (€ 1.571) lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt binnen de geconsolideerde 

instelling COC Nederland. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar paragraaf '2.12 Verschillenanalyse realisatie 2017 

versus begroting 2017'. 

JUNI 2018 
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4. Overige gegevens
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4.1 Verklaring van onafhankelijk accountant 

Zie bijgevoegde verklaring van onafhankelijk accountant. 
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