JAARVERSLAG 2018
&
vooruitblik 2019

www.dekringen.nl

Voorwoord
In 2018 vierde onze organisatie dat er al 55 jaar kringen bestaan in Nederland. Telkens weer zijn we
met elkaar trots op dat wat we als kringen bereiken. Kringen individueel, vaak zonder dat anderen dit
kunnen zien, en samenwerkend binnen de regio’s of landelijke organisatie. Telkens weer komen er
mooie ontmoetingen tot stand. Verhalen die verteld worden, activiteiten die ondernomen worden.
Telkens weer vertellen mensen hoe waardevol de kring voor hen is of is geweest. Soms voor even,
soms voor langere tijd. Wat we allemaal delen, is dat we iets zoeken. Contact. En dat is nu precies
wat De Kringen te bieden heeft!
Nadat De Kringen in 2017 een mooi legaat ontving, is in 2018 gewerkt aan het beheer hiervan. Er is
een keuze gemaakt voor een communicatiebureau om De Kringen beter voor het voetlicht te brengen.
In 2019 zal er vol energie gewerkt worden aan het toekomstbestendig maken van de organisatie.
Hiervoor willen we behalve voor de huisstijl en communicatie, ook aandacht hebben voor de
organisatiestructuur.
Met het besef dat, ook in een veranderende samenleving, de behoefte aan contact met andere
mensen blijft bestaan, werkt het landelijk verband van kringen aan de continuïteit van het aanbod.
Daarvoor willen we ook gevonden worden. Met nieuwe aanmeldingen kunnen kringen blijven bestaan
en vernieuwen.
Als lezer heb jij onze organisatie gevonden. Leuk! Misschien draag jij bij of kan je gaan bijdragen, om
te zorgen dat anderen, net als jij, De Kringen weten te vinden en kunnen meebeleven.
Het bestuur dankt alle kringleden en vrijwilligers voor hun inzet en ziet uit naar veel mooie
ontmoetingen in 2019.

Walter de Quaasteniet
voorzitter
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1. Doelstelling en structuur
Artikel 2 van de statuten beschrijft de doelstelling van Stichting De Kringen als volgt:
a. zich inzetten voor de persoonlijke emancipatie van homoseksuelen;
b. een bijdrage leveren aan het tot stand komen van maatschappelijke hervormingen, die leiden tot
integratie van homoseksualiteit.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van kringen, die als zodanig autonoom zijn
en de statuten onderschrijven;
b. een aantal werkgroepen in het leven te roepen met afgebakende gebieden om de kringen een zo
goed mogelijke inhoudelijke verdieping en ondersteuning te geven;
c. het onderhouden van contacten met instanties en organisaties, die op de een of andere wijze
betrokken zijn bij de belangenbehartiging van homoseksuelen.
Centraal in de organisatie staan de kringen, die over het hele land zijn verspreid. Er zijn
mannenkringen, vrouwenkringen, gemengde kringen, biseksuele- en jongerenkringen. Vaak zijn
kringen naar leeftijdscategorieën samengesteld, maar er zijn ook themakringen. Een kring heeft een
gemiddelde omvang van acht tot tien personen en komt doorgaans eens per maand bijeen, meestal
bij één van de deelnemers thuis.
Kringen opereren zelfstandig. In een aantal gebieden bestaan regionale samenwerkingsverbanden
waarin kringen bepaalde taken samen behartigen. Eenmaal per jaar treffen de kringleiders en overige
vrijwilligers elkaar op de Kringenjaardag, waar het bestuur verslag doet van haar activiteiten in het
afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar ontvouwt.
Naast het bestuur kent de organisatie een aantal landelijke werkgroepen. In 2018 waren dat de
werkgroepen Website, Landelijk Informatiepunt, Communicatie, Roze Zaterdag, Utrecht Canal Pride,
Trainingen, Jubileum 2018 en Senioren.

2. Bestuur
Begin 2018 werd voorzitter Ronald Copier ziek. Hij kon hierdoor zijn functie niet meer vervullen en zag
zich genoodzaakt het bestuurslidmaatschap neer te leggen. Walter de Quaasteniet, eerder voorzitter
van 2009 tot en met 2015, is bereid gevonden het voorzitterschap weer op zich te nemen. In augustus
is Jan Willem Meijer gestopt als secretaris. Silvo Meulendijk is bereid gevonden de functie van
secretaris tot en met de Kringenjaardag 2019 waar te nemen.
Op 31 december bestond het bestuur uit Walter de Quaasteniet, voorzitter, Danielle Hollman,
penningmeester, Silvo Meulendijk, waarnemend secretaris en Ria Limburg, algemeen bestuurslid.
Het bestuur is in 2018 negen keer bijeen gekomen. Naast dagelijkse zaken ging aandacht uit naar het
beheer van het legaat, de keuze van een marketingbureau en de organisatie van het 55 jarig
jubileumfeest.
Vooruitblik 2019
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en aandacht gaat uit naar het werven
hiervan. In 2019 zal het toekomstbestendig maken van onze organisatie in belangrijke mate de
agenda bepalen. De samenwerking met het gekozen marketingbureau en het ter discussie stellen
van de organisatiestructuur, zijn hierbij de twee belangrijkste pijlers.
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3. Werkgroepen
3.1 Werkgroep Website
De werkgroep Website beheert de website en diverse e-mailadressen van De Kringen.
Vanwege andere activiteiten hebben de werkgroepleden hun inzet moeten beperken. Aandacht ging
dit jaar uit naar gewijzigd beleid van de webbrowsers, met name Google Chrome. Deze browsers
eisen van websites dat ze een certificaat installeren waarmee de echtheid van de website
‘gegarandeerd’ kan worden. Omdat deze certificaten ook gratis, met weinig controle worden
weggegeven, is het hebben van een dergelijk certificaat helemaal geen garantie van echtheid.
Daarom heeft werkgroep dit zo lang mogelijk genegeerd en alleen voor de landelijke website een
gratis certificaat geïnstalleerd.
Gebruikers van de regio-websites kregen echter rond augustus toch de onnodige melding dat de
website onveilig zou zijn. Het gratis certificaat bleek hiervoor niet mogelijk. Via de internetprovider is
daarom een organisatie-certificaat aangeschaft. Dit kost De Kringen jaarlijks € 175,De werkgroep bestaat uit E.K. en J. van R.

Vooruitblik 2019
Gezien de beperkte beschikbaarheid zijn de ambities van de werkgroep minder groot dan
voorgaande jaren. Belangrijk is dat er in 2019 voor onze websites een cookie melding komt, om
aan de wetgeving te voldoen. Hiervoor is al onderzoek gedaan; bij een WordPress website is het
blokkeren van cookies niet mogelijk. We zullen alleen een melding kunnen doen. Er zal tevens
een privacy pagina komen, waarin wordt uitgelegd wat De Kringen met de gegevens doet die ze
ter beschikking heeft.
3.2 Landelijk Informatiepunt
Het Landelijk Informatiepunt is het contactpunt voor aanmeldingen en informatievragen van buitenaf,
alsmede voor interne vragen. De werkgroep beheert het e-mailadres info@dekringen.nl en het
landelijke telefoonnummer (06 - 8322 9797). Belangrijkste taak is het vlot en adequaat doorzetten van
aanmeldingen en vragen, naar de juiste personen binnen de organisatie. Daarnaast wordt zo mogelijk
ondersteuning geboden bij het opzetten van kringen in gebieden waar nu geen kringen zijn. De vele
e-mail van collega-organisaties werd gefilterd: e-mail werd doorgestuurd naar het bestuur, één van de
werkgroepen of niet doorgezet.
In het afgelopen jaar zijn ongeveer 19 telefoontjes ontvangen op het landelijke telefoonnummer.
Daarnaast zijn 355 e-mails binnengekomen.
Het Landelijk Informatiepunt wordt bemenst door G.B, S.M (tot 1 september 2018) en J.W.M. (sinds 1
september 2018).
Vooruitblik 2019
Het Landelijk Informatiepunt zal de werkzaamheden in 2019 continueren.
3.3 Werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie richt zich op het vergroten van de herkenbaarheid, de naamsbekendheid
en het versterken van de wervingskracht van De Kringen. Taken zijn onder andere het verzorgen van
landelijke publiciteit, het ontwikkelen van landelijk promotiemateriaal en het beschikbaar stellen van
materiaal en kennis aan kringen, regio’s en werkgroepen. Daarnaast draagt de werkgroep bij aan de
interne communicatie.
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In 2018 heeft de werkgroep 5 digitale nieuwsbrieven uitgebracht. Dit is 1 minder dan gepland,
vanwege onvoldoende content. Het aantal abonnees van de nieuwsbrief daalt al enkele jaren licht en
staat nu op 800.
Verder beheert de werkgroep twee Facebookpagina’s met respectievelijk 945 en 645 volgers. In deze
volgers kan overlap zitten.
De werkgroep bestaat uit J. van R. en R. van D. (nieuwsbriefredactie).
Vooruitblik 2019
Overwogen wordt om de twee Facebookpagina’s samen te voegen. Verder zal er in 2019
aandacht uitgaan naar het werven van nieuwe werkgroepleden.
3.4 Werkgroep Roze Zaterdag
Op 23 juni vond in Gouda de Roze Zaterdag 2018 plaats. De werkgroep Roze Zaterdag had al vroeg
in het jaar contact gezocht met de organisatie, wat resulteerde in een prachtige locatie voor de
informatiestand. De grote en rijk aangekleedde stand trok veel aandacht en er vonden mooie
ontmoetingen en gesprekken plaats.
De werkgroep Roze Zaterdag 2018 bestond uit C.V. en een aantal helpers.
Vooruitblik 2019
In 2019 zal de Roze Zaterdag plaatsvinden in Venlo. Evenals vorige edities wil De Kringen zich
hier weer presenteren en zal de werkgroep opnieuw worden samengesteld.
Onderzocht zal worden of de presentatie meer kan omvatten dan enkel een informatiestand. Zo
wordt gedacht aan deelname aan de Pride Walk, als deze wordt georganiseerd.
3.5 Werkgroep Utrecht Canal Pride
Voor het tweede achtereenvolgende jaar was De Kringen met een boot vertegenwoordigd tijdens de
Utrecht Canal Pride. Met 70 deelnemers was dit een waar feest en groot succes.
De werkgroep bestond uit vier personen.
Vooruitblik 2019
De Kringen wil ook deelnemen aan de derde editie van de Utrecht Canal Pride, juni 2019.
De organisatie van de Pride beoordeelt de aanmeldingen en deelname is hiervan afhankelijk.
3.6 Werkgroep Trainingen
De werkgroep Trainingen verzorgt trainingen voor kringleiders en aspirant kringleiders. De trainingen
hebben in eerste instantie een educatief karakter, maar dienen ook om het onderlinge contact tussen
kringen en kringleiders te stimuleren, alsmede de band met de landelijke organisatie te versterken.
De trainingen richten zich zo op een mix van ontmoeting, uitwisseling en overdracht van informatie,
vaardigheden voor het opzetten en leiden van een kring alsmede persoonlijke ontwikkeling.
De werkgroep bestaat uit een coördinator en vijf trainers, waarvan één aspirant trainer. De werkgroep
is hiermee op goede sterkte en daardoor in staat om naast reguliere trainingen extra activiteiten te
ontplooien.
In 2018 waren twee introductietrainingen voor beginnende kringleiders gepland. De training in april is
gerealiseerd, die van september is geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.
De werkgroep heeft een aantal keren vergaderd met aandacht voor de jaarplanning, archivering van
materialen en teambuilding. Verder is nagedacht over het ontplooien van extra activiteiten.
De werkgroep Trainingen bestond op 31 december 2018 uit de trainers G.S, A.R, N. te S, J. van H. en
aspirant trainer H.R. Coördinator is A. de B.
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Vooruitblik 2019
De werkgroep Trainingen organiseert in maart een starterstraining voor beginnende kringleiders
en geïnteresseerden. Voor november staat een tweedaagse training gepland, voor zowel starters
als gevorderden. Deze training start op vrijdagavond en duurt tot en met zaterdagmiddag.
De werkgroep kan maatwerk bieden in kleine groepen of op andere locaties, bijvoorbeeld bij
regionale samenwerkingsverbanden. De werkgroep staat open voor verzoeken.
Verder zoekt de werkgroep een nieuwe coördinator die hopelijk in 2019 gevonden wordt.
3.7 Werkgroep Jubileum 2018
Na een trage start eind 2017, werd pas in maart 2018 de werkgroep Jubileum daadwerkelijk actief.
Vanuit enthousiasme waren er verschillende ideeën ontstaan en deels al uitgewerkt. Plannen die,
ondanks een poging daartoe, niet verenigd konden worden tot één feest op één dag. Toen bleek dat
er een patstelling ontstond, zijn in april diverse scenario’s opgesteld en aan de leden van de
werkgroep en het bestuur voorgelegd. De meerderheid heeft toen gekozen voor het organiseren van
twee verschillende feesten. Deels werd dit ingegeven door de resterende tijd: opnieuw beginnen leek
nauwelijks meer haalbaar. De ingeslagen weg was al te lang bewandeld.
Het organiseren van twee feesten bracht enkele gevolgen met zich mee. Waaronder een
noodzakelijke verhoging van het budget.
Bijzonder zuur was het voor alle betrokkenen, en met name de directbetrokkenen, toen het eerste
feest, een danceparty in CitySense te Utrecht, geannuleerd moest worden vanwege te weinig
aanmeldingen. Organisatoren waren F. van H en L.B.
Blij waren we met het succesvolle tweede feest, het Lustrumfestival in Den Hommel, eveneens in
Utrecht. Ongeveer 200 bezoekers kwamen af op een heel divers programma variërend van optredens,
interactieve clinics tot een buffet. Organisatoren waren N.P. en R.L.
Aan beide feesten werd meegewerkt door M.R. en J. van R.
De organisatie van het jubileum is geëvalueerd. Hieruit kunnen we lessen trekken.
3.8 Werkgroep Jongeren
De werkgroep Jongeren heeft op dit moment geen leden en daarom zijn er in 2018 geen activiteiten
ontplooid.
Vooruitblik 2019
Met activiteiten die speciaal gericht zijn op jongeren, kan het aanbod van De Kringen voor deze
doelgroep aantrekkelijker worden. Vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten, kunnen zich
aanmelden bij het bestuur.
3.9 Werkgroep Senioren
De werkgroep Senioren richt zich op het organiseren van specifieke activiteiten voor roze 50 plussers
en samenwerking met andere organisaties die voor deze doelgroep werken.
Sinds enkele jaren worden in dit kader Ontmoetingsdagen georganiseerd. Er wordt gewerkt met een
cyclus van 18 maanden, wat maakt dat er in 2018 geen Ontmoetingsdag heeft plaatsgevonden. Na de
activiteit in 2017 die door 70 personen werd bezocht, is onmiddellijk begonnen met het voorbereiden
van de volgende Ontmoetingsdag.
De organisatoren van de Ontmoetingsdagen zijn A.K, H.K en J.W.M.
Vooruitblik 2019
De vierde Ontmoetingsdag zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei 2019 in de Berenkuil te Utrecht.
Het motto van de dag is “Intimiteit”.
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3.10 Werkgroep Culturele Diversiteit
De werkgroep Culturele Diversiteit is ingesteld om De Kringen meer toegankelijk te maken voor
mensen met een andere etnische achtergrond. De werkgroep heeft momenteel geen leden en daarom
zijn er in 2018 geen activiteiten ontplooit.
Vooruitblik 2019
Vrijwilligers die actief willen worden voor deze werkgroep, kunnen zich bij het bestuur melden.

4. Kringenjaardag
Op 24 maart 2018 vond in het Spoorwegmuseum te Utrecht de jaarlijkse Kringleidersraad plaats.
Omdat de vergadering voor alle vrijwilligers is bedoeld en niet alleen kringleiders, vindt deze plaats
onder de naam ‘Kringenjaardag’. De vergadering is voor iedereen toegankelijk.
Tijdens de vergadering is teruggeblikt op 2017 en vooruitgekeken naar 2018. Vanwege ziekte van
voorzitter Ronald Copier, trad Walter de Quaasteniet op als dagvoorzitter. Walter heeft zich (opnieuw)
beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap en de vergadering stemde in met deze voordracht.
Aansluitend aan de vergadering kon een bezoek worden gebracht aan het museum.

5. Themadagen
De Kringen organiseert tweemaal per jaar een landelijke Themadag rondom onderwerpen die voor de
organisatie actueel zijn. Vorm en doelstelling kunnen per themadag verschillen. De ene keer gaat het
erom met elkaar beleid te vormen, een andere keer kunnen training en intervisie middelen zijn
bijvoorbeeld gericht op het functioneren van regiobesturen en werkgroepen. Het bestuur organiseert
de themadagen al dan niet in samenwerking met een werkgroep en kan per keer bepalen wie ze
hiervoor als deelnemers uitnodigt.
In 2018 is een themadag georganiseerd op zaterdag 21 juli. Onder de titel “De Kringen in de etalage”
werd uitgewisseld hoe we in gesprek met anderen over De Kringen praten en het aanbod goed over
het voetlicht kunnen brengen. In korte rollenspellen is hier mee geoefend. Op het gebied van
activiteiten en profilering konden deelnemers aangeven wat we moeten blijven doen, waarmee we
liever moeten stoppen en wat we vooral moeten gaan doen. Dit leverde veel informatie op die gebruikt
kan worden bij het profileren van De Kringen.
Aan de themadag namen 25 personen deel. In de middag verzorgde De Kringen Rotterdam een
puzzeltocht.
Vooruitblik 2019
Net als in 2018 zal er ook in 2019 één themadag georganiseerd worden. Vanwege het aantal
activiteiten en de kleine groep vrijwilligers, is een tweede themadag niet haalbaar. Tijdens de
themadag zal de organisatiestructuur van De Kringen ter discussie gesteld worden.
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6. Projecten
In 2013 heeft het bestuur een ‘projectorganisatie’ ingesteld. Dit houdt in dat individuele kringleden en
kringen, regio’s, regiobesturen of werkgroepen, de landelijke organisatie om ondersteuning kunnen
vragen bij het uitvoeren van een activiteit of evenement. Hiertoe kan een initiatiefvoorstel worden
ingediend waarna het bestuur beoordeeld of de activiteit binnen het kader van De Kringen kan
plaatsvinden en onder welke voorwaarden. In 2018 zijn er twee activiteiten georganiseerd.
6.1 Fietstocht Nijmegen
Op zondag 27 mei 2018 organiseerde De Kringen Nijmegen voor de derde keer een landelijke
Kringenfietstocht. De 17 deelnemers uit onder andere Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Rotterdam
en Nijmegen, konden kiezen tussen 2 routes van ongeveer 35 kilometer. De eerste route liep door het
natuurgebied de Ooijpolder, de tweede route ging via Berg en Dal naar Duitsland. Beide groepen
moesten een puzzel oplossen en de winnaars kregen een cadeautje. Na afloop was er een borrel en
diner aan de Waalkade in Nijmegen. In 2019 zal De Kringen Nijmegen opnieuw een fietstocht
organiseren.
6.2 Activiteit Leiden
Om te vieren dat De Kringen een legaat heeft ontvangen, is iedereen uitgedaagd om tijdens de
Kringenjaardag een plan voor een landelijke activiteit te pitchen. Na beoordeling door het bestuur is
uiteindelijk één plan gerealiseerd: een rondvaart met barbecue in Leiden.
Op zondag 9 september verzamelden ongeveer 100 deelnemers zich bij het Centraal Station in
Leiden. Leden en niet-leden uit het hele land gingen aan boord van vier boten van de Leidsche
Rederij. Na een rondvaart was er een borrel in Gaycafé De Roze Beurs. Hierna kon men kiezen
tussen een stadswandeling onder leiding van een gids of blijven borrelen. De dag werd afgesloten met
een barbecue bij COC Leiden. Deze zeer geslaagde activiteit heeft dankzij uitgenodigde pers zelfs de
krant gehaald.
De organisatie was in handen van N.P. en R.L.
6.3 Kerstkring
In 2018 is voor de elfde keer een ‘Kerstkring’ georganiseerd. Voor De Kringen is dit een unieke
activiteit die openstaat voor iedereen. Kringleden, niet leden, mannen, vrouwen en zelfs kinderen zijn
welkom. Deels zijn er gezamenlijke activiteiten, deels kent het programma veel vrijheid.
De Kerstkring 2018 vond deze keer plaats in een hostel in Tilburg. Aan deze succesvolle activiteit
hebben dit jaar 11 mensen deelgenomen. Op het programma stond onder andere een bezoek aan
De Winter Efteling en de traditionele Kerstkringavond op Eerste Kerstdag. Ook in 2019 zal er weer
een Kerstkring georganiseerd worden, naar verwachting eveneens in Tilburg.
De organisatie van de Kerstkring is in handen van F.V.
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7. Financieel verslag
7.1 Samenvatting financieel jaarverslag 2018
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 6.270,66, waar in de begroting 2018 was
uitgegaan van een te verwachten € 0.
Korte samenvatting:
Begroting 2018
Inkomsten
Uitgaven
Stichting – rente en
kringbijdragen
Stichting - legaat
Archief
Bestuur
Ambassadrice
Kringenjaardag
Communicatie
Website
Landelijk Infopunt
Themadagen
Utrecht Canal Pride
(bijzondere begroting,
10.000 euro begroot)
Pitch
(bijzondere begroting,
10.000 euro begroot)
Lustrum
(bijzondere begroting,
10.000 euro begroot)
Trainingen
Projecten
Totaal
Resultaat

11.380

1.000

Resultaat 2018
Inkomsten
Uitgaven
11.701

1.627

32.237
6.000
1.000
80
4.500
380
1.000
120
2.000

4.404
1116
0
3.574
818
489
132
1.032
1.468

7.615

2.290

3.000
14.380

1.300
4.000
14.380
0

3.633

17.901

45
2.350
51.434

664
3.501
45.163
6.271

Korte verklaring van grote verschillen:
 De afwikkeling van de erfenis heeft 32.237 euro opgeleverd.
 Trainingen zijn gratis voor kringleiders, maar in 2018 hebben 3 leden van Dito deelgenomen, deze
hebben 15 euro pp betaald.
 In het resultaat zijn de posten uit de bijzondere begroting toegevoegd waar kosten op geboekt
zijn, zie de tabel onder het kopje bijzondere begroting voor de uitsplitsing van de bijzondere
begroting in begrote kosten en werkelijke kosten.
 Er is maar 1 themadag geweest afgelopen jaar.
 De kringenjaardag- en de websitekosten vielen mee.
 De pitch vanuit de jaarvergadering in 2018 heeft plaatsgevonden in Leiden, de aanvraag was op
2500 euro begroot, er is 2290 euro uitgegeven.
 Er zijn 2 lustrumactiviteiten georganiseerd, de lustrumparty en het lustrumfestival. De lustrumparty
is geannuleerd wegens onvoldoende deelname, dit heeft 6.711 euro gekost. Het lustrumfestival is
wel doorgegaan, hierbij zijn 3.633 euro aan inkomsten gegenereerd, en 11.190 euro aan kosten,
leidend tot een resultaat van -7.557 euro.
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7.2 Balans 2018
De balans over 2018 van Stichting De Kringen ziet er als volgt uit:
Balans
Debet
Begin
Eind
Credit
boekjaar boekjaar
NL37INGB0003945508
3.009
13.164 Vermogensrekening
ING vermogensrekening
Algemene reserve
Spaarrekening ASN Bank
29.867
880.907 Frans van der Camp Fonds
0
99.000 Fonds Jubilea
Gelden derden
Fonds Trainingen
953.924
0 Reserve Landelijke Kringen
Reserve Communicatie
Reserve Kaderactiviteiten
Reserve
Jongerenactiviteiten
Saldo Verlies
Buitengewone reserve
Totaal
Saldo Winst
986.800
993.071 Totaal

Begin
boekjaar
1
6.573
2.673
3.607
10.665
2.555
5.593
3.250

Eind
boekjaar
1
6.573
2.673
3.607
10.665
2.555
5.593
3.250

3.363

3.363

948.521

948.521
6.271
993.070

986.800

Opmerkingen t.a.v. de balans:
 Er is een spaarrekening bij de ASN bank geopend.
 Aangezien er nog geld uit de erfenis is bijgekomen, wordt aan de jaarvergadering voorgesteld om
de winst van 6.271 euro bij de buitengewone reserve onder te brengen.

7.3 Resultaat Buitengewone reserve
Begroting 2018
Begroot in 2018
Buitengewone reserve – Feest
Buitengewone reserve – Promotie
Buitengewone reserve – Canal Pride
Buitengewone reserve – Training
Buitengewone reserve – Archiefkosten
Buitengewone reserve – Diverse activiteiten
Totaal

Werkelijk in 2018

10.000
125.000
10.000
3.000
5.000
8.350

14.268
2.290
6.148
0
4.404
0

161.350

27.110

Waarbij de post PR tijdens de jaarvergadering in 2018 verder was opgesplitst in de volgende posten:

Idee-ontwikkeling
Landelijke uitrol
Regionale uitrol
PR-materiaal
Ondersteuning trainingen en
deskundigheidsbevordering
Pitch
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Subverdeling post Promotie van 125.000
Begroot 2018
40.000
25.000
25.000
15.000
10.000
10.000

Werkelijk 2018
0
0
0
0
0
2.290
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Opmerkingen t.a.v. de bijzondere begroting:
 Het PR traject begint pas in 2019, de begrote uitgaven voor 2018 schuiven dus op naar 2019.
 Het lustrumfeest is uitgesplitst in 2 feesten, waarvan 1 later weer geannuleerd is. Daarom zijn dus
de kosten voor het lustrumfeest hoger uitgevallen dan begroot.

7.4 Begroting 2019

Stichting
Bestuur
Kringenjaardag
Communicatie
Website
Landelijk Infopunt
Themadagen
Utrecht Canal Pride
Pitch
Lustrum
Trainingen
Projecten
Totaal
Resultaat

Resultaat 2018
Inkomsten
Uitgaven
43.938
1.627
1116
3.574
818
489
132
1.032
1.468
7.615
2.290
3.633
17.901
45
664
2.350
3.501
51.434
45.163
6.271

Begroting 2019
Inkomsten
Uitgaven
12.000
1.000
1.000
3.000
500
500
100
1.000
1.850
5.500

1.000
3.250
16.850
0

3.000
16.850

Opmerkingen t.a.v. de begroting:
 We krijgen dit jaar 25% korting op de huurprijs van de boot van de Utrecht Canal Pride, omdat
afgelopen jaar de kwaliteit van de boot zwaar te wensen overliet.
 De bijdrage op de kringenboot gaat 5 euro omhoog t.o.v. vorig jaar, waarbij kringleden uiteraard
weer korting krijgen t.o.v. niet kringleden.

Begroting Buitengewone reserve in 2019
Buitengewone reserve – Promotie
Buitengewone reserve – Training
Buitengewone reserve – Archiefkosten
Buitengewone reserve – Diverse activiteiten
Totaal

115.000
3.000
6.000
5.000
129.000

Verwachte PR-kosten (offerte PR-bureau)
Nieuwe strategie en huisstijl ontwikkelen
Drukkosten huisstijl
Media inkoop
Fotografie
Totaal

25.410
9.075
73.084
stelpost
stelpost

De PR-kosten zijn geactualiseerd naar aanleiding van de offerte zoals die is uitgebracht door het
marketingbureau.
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8. Aantal kringen en kringleden
Op 31 december 2018 kende de organisatie 94 aangesloten kringen, onderverdeeld in de categorieën
mannen, vrouwen, jongeren, meiden, gemengd, biseksuelen en senioren. Daarbij zitten ook enkele
specifieke kringen, zogenaamde themakringen.
De Kringen houdt geen administratie bij van de individuele kringleden. In 2018 hebben 666 kringleden
hun jaarlijkse bijdrage aan de landelijke organisatie voldaan. Kringleden die bij 2 of meer kringen
zitten, tellen hierbij 1x mee.

Totaal aantal kringleden:

9. Vertrouwenspersonen
Sinds 1 mei 1998 beschikt De Kringen over een klachtenregeling. De organisatie kent twee
vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. In dit jaar is er driemaal een beroep gedaan op één
van de vertrouwenspersonen.
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10. Colofon
Bestuur
Het bestuur van De Kringen bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen:
Walter de Quaasteniet, voorzitter
Danielle Hollman, penningmeester
Silvo Meulendijk, secretaris a.i.
Ria Limburg, algemeen lid
Postadres
Kornoeljestraat 54
2564 KR Den Haag
E-mailadressen
Bestuur:
Administratie:
Financiën:
Landelijk Informatiepunt:
Werkgroep Communicatie:
Werkgroep Website:
Werkgroep Trainingen:
Projecten & Evenementen:

bestuur@dekringen.nl
administratie@dekringen.nl
penningmeester@dekringen.nl
info@dekringen.nl
communicatie@dekringen.nl
website@dekringen.nl
trainingen@dekringen.nl
projecten@dekringen.nl

ANBI-nummer: 814800105
Stichting De Kringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
41049505.

Het werk van De Kringen wordt ondersteund door stichting Steunfonds De Kringen (KvK nummer 265627).
Giften zijn welkom op bankrekening NL76 INGB 000 7656317 t.n.v. Stichting Steunfonds De Kringen.
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