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Naar aanleiding van het document “Jaarverslag 2021 en Vooruitblik 2022” zijn er een 
aantal schriftelijke vragen gesteld. Een aantal vragen gaan over de organisatie en 

hebben niet direct betrekking op het jaarverslag en de vooruitblik.  

Wij waarderen de betrokkenheid die uit de vragen blijkt. We moeten evenwel voorop 

stellen dat we niet in staat zijn om op dit moment op alle vragen een concreet antwoord 

te geven. Dit vooral om dat de Jaardag niet het forum is om specifieke zaken, zoals 

toekomst en statuten, tot in detail te bespreken. Op de Jaardag legt het bestuur 

verantwoording af over het (financiële) beleid van de afgelopen periode en wordt een 

vooruitblik naar het komende bestuursjaar gedaan.  

Gedurende het afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingewerkt (de helft van het bestuur 

was nieuw) en is de focus met name gericht geweest op de PR en wat daarmee 

samenhangt, zoals hoe om te gaan met nieuwe aanmeldingen.  

Daarnaast is een poging ondernomen een themadag over de toekomst te houden, maar 

de opkomst was aan de erg lage kant. Nu de PR op zich op de rails staat, zal het bestuur 

in het komende jaar de focus richten op het opzetten van nieuwe kringen en het bekijken 

van de toekomstbestendigheid van de huidige structuur. Daarvoor gaan we mogelijk 

statuten aanpassen, en wie weet de rechtsvorm. Een ieder is welkom om daarover mee 

te komen denken; eerstvolgende mogelijkheid is op de themadag van 28 mei 2022. Met 

het oog daarop is het nu niet opportuun voor ons te reageren op of een visie uiteen te 

zetten over de toekomst in brede zin.  

Buiten medeweten van het bestuur om, is er door een aantal actieve vrijwilligers in 

januari een enquête rondgezonden over de toekomst van De Kringen. Zoals we in januari 

hebben vermeld, en ook is gecommuniceerd naar deze vrijwilligers die de enquête 

uitgezet hebben: “Begin dit jaar is er een enquêtemail naar kringleiders van De Kringen 

gestuurd. Die mail was niet afkomstig van het bestuur en ook niet afgestemd met het 

bestuur van stichting De Kringen, wat we als bestuur betreuren. Niettemin zijn we 

nieuwsgierig/belangstellend wat er onder de kringleden leeft en we ontvangen graag de 

resultaten van de enquête."   

Helaas hebben we die resultaten niet mogen ontvangen, zodat we ons hierover nog niet 

hebben kunnen buigen. Mochten de resultaten en gegevens omtrent het aantal 

respondenten met ons gedeeld worden, dan kunnen wij dit ook meenemen bij de 

themadag van 28 mei. 

Met dit indachtig, bij deze antwoorden op een aantal van de vragen: 

Vraag-
nr. 

vraag Antwoord bestuur 

1 Er is veel tijd/geld besteed aan 
promotie, op zich een mooi doel. Is er 
echter met de promotiegroep ook een 
prestatieverplichting opgenomen? 

Er is een budget vastgesteld voor 
advertentie inkoop (zichtbaarheid op 
social media).  
Er is een contract met de 
opdrachtnemer gemaakt, waarin 
duidelijks staat wat ze doen, dit 
blijven we volgen. Wij zullen lopende 
de uitvoering periodiek overzichten 
krijgen hoeveel video’s er zijn 
geplaatst en hoe vaak daar door 
kijkers is op geklikt. Het vervolg van 
aanmelden bij kringen kunnen we 
vragen bij de kringleiders of zij 
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kunnen vragen wat de aanleiding is 
van de aanmelding.  

2 Is er vooraf onderzocht waar de 
behoefte ligt bv wat willen jongeren, 
hebben zij überhaupt wel behoefte 
aan een kring of juist in een heel 
andere vorm? 

Geluiden van onze kringleden geven 
aan dat kringavonden waardevol 
zijn. Elke kringgroep mag zelf 
invulling geven aan de middag of 
avond. Praatgroep, kookgroep, 
activiteitengroep etc.  

3 Verder hoor ik graag nog even de 
stand van zaken rondom het 
organogram waar het vorig jaar is 
over gegaan. 
Willem: Er zou een organogram 
gemaakt worden , hoe staat het 
hiermee? 

We willen dit op de themadag op 28 
mei in een grotere groep behandelen 
nadat we hebben gesproken over de 
mogelijke veranderingen in de 
structuur van de organisatie. 
 
 

4 Ook heb ik een vraag over het aantal 
bestuursleden en procedure van 
aanstellen. Na de kringleidersjaardag 
2021 waren er 6 bestuursleden 
(Marleen/Gerrit/Katherine/Mitchel/Bar
t/Wijnand).In de statuten wordt 
gesproken over minimaal 3 en 
maximaal 7 leden maar in iig een 
oneven aantal. Wat maakt dat hiervan 
is afgeweken? Ook is sprake van 
verloop. Vertrek kan, waarbij het 
altijd goed is om te kijken naar de 
oorzaak en wat ervan geleerd kan 
worden. Nu zijn er 2 aspirant leden 
begrijp ik maar voor mij totaal 
onduidelijk hoe deze 
aanstellingsprocedure verloopt, ik 
krijg wat de indruk van ons kent ons 
want in artikel 5 punt 4 van van de 
statuten zijn hier toch duidelijke 
spelregels over. Graag hoor ik hier 
meer over. Ook mis ik een aantal 
bestuursleden op de pagina van 
bestuur (naam en foto) waarin zij zich 
presenteren. 

Er waren voor de kringenjaardag 
2021 nog 2 kandidaten maar die 
hebben zich om privéredenen 
teruggetrokken, zodat de interim 
penningmeester nog een jaar moest 
blijven. Voor deze jaardag heeft er 
zich ook één kandidaat terug 
getrokken. Zo af en toe zetten wij 
een oproep op de website of in de 
nieuwsbrief voor bestuursvacatures. 
Ook worden adviseurs (meestal oud-
bestuursleden) in deze gevraagd of 
zij geschikte kandidaten weten. De 
gebruikelijke procedure die in de 
loop van de jaren gangbaar is 
geworden is dat in de loop van het 
jaar er zich diverse mensen meldden 
of die worden voorgesteld door de 
adviseurs en die een persoonlijk 
gesprek krijgen en een periode 
mogen meedraaien. Klikt het van 
beide kanten, dan worden ze 
voorgesteld op de kringenjaardag en 
met instemming hiervan (bindende 
voordracht), worden de in de 
bestuursvergadering erop benoemd. 
Vooral voor de functies van 
voorzitter, secretaris en 
penningmeester zijn er 
zwaarwegende functie-eisen en 
daarvoor kan er dan ook een 
profielschets gemaakt. Wij houden in 
principe stil als mensen niet door het 
gesprek of de kandidaatsperiode 
komen om hen niet te belemmeren 
elders wel de beoogde functie te 
kunnen verwerven. Op de themadag 
op 28 mei gaan we met een grote 
groep voor betere en werkbaardere 
en actuelere statuten, dit als gevolg 
van de ontwikkelingen van de 
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laatste jaren en mogelijk aanpassing 
van de organisatiestructuur. 
Ook sommige bestuursleden willen 
om persoonlijke redenen niet met 
naam en foto op een publieke 
webpagina. 

5 Wat betreft die statuten, die zijn wel 
verouderd. Ik lees 1994/uitgave 2008. 
Is het tijd voor herziening in deze? 
Mogelijk kan er dan ook gekeken 
worden naar de vorm van de non-
profitorganisatie. Een vereniging biedt 
over het algemeen meer democratie 
en meer betrokken leden. Beiden 
vormen (stichting/vereniging) biedt 
voor en nadelen maar lijkt mij goed 
om hierover met elkaar te sparren. 

Dat gaat gebeuren op de themadag 
28 mei.  

6 Mijn laatste vraag gaat over de 
nieuwe penningmeester, een 
uitdagende klus zeker met het grote 
legaat. Ik mis echter uitleg over 
kwaliteiten van de nieuwe 
penningmeester. Ik vertrouw erop dat 
hij zijn kwaliteiten heeft maar ik mis 
uitleg over zijn achtergrond en dan 
met name zijn kwaliteiten die nodig 
zijn 
om een goede penningmeester te 
kunnen zijn. 

Het heeft even geduurd voor we 
durfden te komen met een nieuwe 
penningmeester. We geven toe, we 
hebben nog niet veel over hem naar 
buiten losgelaten, omdat we eerst 
zijn kwaliteiten moesten 
onderzoeken en of het klikt met de 
overige bestuursleden. De huidige 
interim penningmeester heeft er 
vertrouwen in dat hij het stokje 
overdraagt aan een meer deskundig 
persoon dan hijzelf. Op de 
kringenjaardag zal hij meer vertellen 
over zijn achtergrond en waarom hij 
zich nu pas kandideert. 

7 Er is in mei 2021 een presentatie 
gehouden van 2 strategische 
uitgangspunten uit te voeren door de 
Effectgroep. Voor welk uitgangspunt 
heeft het bestuur gekozen en hier 
uitvoering aan 
gegeven? 

Er waren 2 strategische 
uitgangspunten  
1. Gelijkgestemden of  
2. Behoefte aan 
Gekozen voor punt 1. 

8 Er zou een plan gemaakt worden om 
interne en externe communicatie te 
verbeteren, hoe staat het hiermee? 

Nee, dat is er nog niet. 

9 Hoe kan het dat de opkomst van een 
themadag zo laag is en wat denken 
jullie hier te aan doen om meer 
kringleden/vrijwilligers te 
verwelkomen? 

Er was plaats voor 50 mensen 
(ruimte-kosten), er waren 22 
aanmeldingen (lunchkosten), er 
waren maar 11 deelnemers. 
Teleurgesteld, jazeker. We hebben 
helaas maar één antwoord: Corona. 
Op de volgende themadag op 28 mei 
hopen we meer mensen te mogen 
verwelkomen. 

10 Wat is er nu toe gedaan met de 
feedback van vrijwilligers die 
deelgenomen hebben aan de online-
themadag van 13 november. 

Er is geen online themadag geweest 
13 november, maar een fysieke 
bijeenkomst in Utrecht, met helaas 
maar 11 deelnemers. Het verslag 
hiervan is op de website geplaatst 
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en het bestuur heeft veel feedback 
en inzichten meegenomen uit deze 
dag om aan te werken  

11 Bovendien stel ik op prijs als er ruimte 
wordt geboden om in het algemeen 
uitgebreider antwoord te geven 
door het bestuur op de schriftelijke 
vragen die gesteld zijn voor 9 april 
2022 
Het lijkt me goed dat er ruimte en tijd 
wordt vrij gemaakt voor dialoog, 
zeker t.a.v. de toekomst van De 
Kringen. 

Omdat we ervaren hebben dat als 
we veel inhoudelijke discussie 
hebben, veel bezoekers van de 
kringenjaardag afhaken en volgende 
keren niet komen naar zo’n “saaie” 
vergadering. Daarvoor hebben we 
de themadagen waar veel meer 
inhoudelijk dialoog mogelijk is met 
het bestuur en waar ook beleid kan 
worden ontwikkeld. 

12 Er waren vorig jaar 
bestuurskandidaten die niet eens op 
gesprek werden uitgenodigd. Zij 
kregen te 
horen dat het nieuwe bestuur al was 
gevormd, nog voordat de termijn voor 
kandidatuurstelling was verstreken. 
Op deze manier werden zij ook niet 
voorgesteld aan de kringleiders op de 
jaardag 2021. 
- Waarom maakt het bestuur een 
voorselectie van de kandidaten, 
terwijl de kringleidersraad hierover 
gaat? 

De Kringen draait volledig op 
vrijwilligers; kringleiders, trainers, 
bestuursleden. Een goede 
samenwerking is essentieel; daarom 
is er een uitgebreide kennismaking 
met kandidaat bestuursleden om na 
te gaan of er een vruchtbare 
samenwerking mogelijk is. Niet dat 
kandidaat-bestuursleden geen eigen 
mening mogen hebben; integendeel. 
Maar indien er geen prettige 
samenwerking mogelijk is kan een 
bestuur uit elkaar vallen.  

13 Wat wordt er gedaan om te 
voorkomen dat de volgende voorzitter 
vroegtijdig vertrekt? 

Het is een zware functie en dat 
betekent soms dat om privéredenen 
een benoemde bestuurslid een 
keuze moet maken en dan niet voor 
De Kringen kiest. Voor we een 
voorzitter voorstellen aan de 
kringenjaardag wordt de kandidaat 
gedurende de meeloopperiode 
beoordeeld op zijn kwaliteiten en 
passende binnen het bestuur.  
De genoemde procedure van selectie 
van bestuursleden maakt het risico 
dat iemand voortijdig afhaakt 
kleiner. Een ieder die zich 
verkiesbaar stelt doet dat ook met 
de intentie de termijn van 3 jaar vol 
te maken. Echter, en kunnen altijd 
bijzondere (privé)omstandigheden 
zijn waardoor iemand de termijn 
toch niet volmaakt. 

14 Een bestuur van een 
vrijwilligersorganisatie heeft als extra 
uitdaging om met beperkte groep 
vrijwilligers de gemaakte plannen uit 
te voeren. Als in 2021 een groep van 
8 enthousiaste vrijwilligers opstaat die 
wil helpen met de toekomst van De 
Kringen, dan zou je verwachten dat 
die gratis inzet wordt gewaardeerd. 

Als een groep vrijwilligers een taak 
op zich wil nemen en hiervoor een 
projectplan indient, dan krijgen ze 
een budget en een contactpersoon in 
het bestuur. Deze groep leek geheel 
onafhankelijk te willen opereren. 
Als de groep wil gebruik maken van 
de middelen van de Stichting, dan 
moet zij zich niet onafhankelijk 
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Helaas heeft het bestuur geen contact 
met deze groep onderhouden. 
Sterker nog, het bestuur neemt wél 
de moeite om op de website een 
bericht te plaatsen waarmee zij 
publiekelijk afstand van de groep 
neemt. Dat geeft het signaal af dat 
deze vrijwilligers niet worden 
gewaardeerd. 
De groep heeft veel werk verzet, 
zonder dat dat De Kringen ook maar 
één euro heeft gekost. 
- Hoe wil het bestuur hun plannen 
uitvoeren, als het enthousiaste 
vrijwilligers het gevoel geeft hun inzet 
niet te waarderen? 
- Waarom grijpt het bestuur de kans 
niet aan om geld te besparen, 
wanneer er vrijwilligers opstaan? 
- Bent u het met mij eens dat nieuwe 
deelnemers ook enthousiaste 
vrijwilligers kunnen worden? 
- Zo ja, hoe wil het bestuur 
voorkomen dat nieuwe deelnemers 
het gevoel krijgen dat hun inzet ook 
niet wordt gewaardeerd? 

willen opstellen. Dit heeft geleid tot 
wrevel, mogelijk beiderzijds. Het 
bestuur ziet meer in synergie dan 
afzonderlijk werken. 
Soms kregen we het gevoel dat de 
groep ons als bestuur niet 
waardeerde en dat als een spiegel 
terugkreeg. 
Wij hebben van de groep geen werk 
gezien. Op een email van 16 januari 
2022 hebben wij geen antwoord 
gekregen. Wij hebben gemeld dat 
we nieuwsgierig zijn naar hun 
uitkomsten, dus “veel werk”, geen 
idee nog. 
We hebben al een paar weken een 
themadag op 28 mei gepland over 
onze “organisatiestructuur van nu en 
in de toekomst” en mogelijk kan het 
werk dat deze groep heeft verricht 
daar ingepast worden.  
Geld besparen als er nieuwe 
vrijwilligers opstaan? Kwestie van 
projectplan indienen en de kans is 
klein dat er geen budget voor kan 
worden vrijgemaakt, 
Helaas haken sommige enthousiaste 
vrijwilligers af omdat ze merken dat 
De Kringen een beetje 
“conservatieve”, trage organisatie is. 
Wij, De Kringen, staan voor LHBTI+-
kringen in Nederland die circa 1 x 
per maand samenkomen en naast 
deze kringavond soms nog wat 
andere gezamenlijke activiteiten 
hebben. Wij laten de politieke en 
dergelijke zaken over aan onze 
zusterorganisatie COC, maar zullen 
daar wel in meegaan naar ons 
vermogen. 
Voor 2018 stonden er weinig 
financiën ter beschikking zodat er 
toen keuzes moesten worden 
gemaakt, en bij keuzes zijn er altijd 
teleurgestelden. 
Zo af en toe krijgen onze 
vrijwilligers een cadeautje per post 
thuisgestuurd. 

15 In de uitnodiging van de jaardag 2022 
staat dat c.a. 2 april de documenten 
voor de jaardag online 
staan. De deadline voor het stellen 
van vragen is 9 april. Op 7 april 
stonden de documenten online, dat 
stelt niemand in staat om echt mee te 

Onze deadline hebben we niet 
gehaald, waarvoor onze excuses. 
Dan wordt ook de 9 april 5 dagen 
opgeschoven.  
Het is goed dat het bestuur zelf de 
mogelijkheid heeft documenten te 
plaatsen op de website zodat we niet 
te afhankelijk zijn van een 
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denken en vragen te stellen over de 
belangrijke plannen 
voor 2022. 
- Hoe neemt het bestuur de achterban 
serieus, als de plannen niet tijdig 
worden gedeeld en daardoor geen 
redelijke gelegendheid biedt vragen te 
stellen? 

vrijwilligers die maar beperkte tijd 
heeft om aan onze wensen direct 
gehoor te geven. 

16 1.1 Waarom is het u niet gelukt tijdig 
de stukken op de site te plaatsen?  
1.2 Houdt u vast aan de termijn van 9 
april voor het indienen van vragen, of 
krijgen belangstellenden langer de 
gelegenheid om de stukken te lezen?   

Doordat het bestuur (nog) niet zelf 
rechtstreeks documenten op de 
website kan plaatsen zijn we 
afhankelijk van een webmaster, die 
maar beperkte tijd heeft. Wij hebben 
wel zo snel mogelijk de mensen die 
zich hadden aangemeld de stukken 
per email toegestuurd.  
De tijd kan worden verlengd naar 14 
april voor indienen van schriftelijke 
vragen 

17 2.1 Wat is uw visie op de verhouding 
tussen het stichtingsbestuur en de 
Kringleidersraad?  
2.2 Vindt u dat de geplande 30 
minuten voor een inhoudelijk gesprek 
tussen stichtingsbestuur en 
Kringleidersraad/achterban recht doet 
aan de positie van laatstgenoemde?  
2.3 Is er tijdens de Kringenjaardag 
gelegenheid om een nadere discussie 
te voeren op basis van de door het 
bestuur gegeven antwoorden op de 
schriftelijke vragen? Of  kan dat 
alleen, indien het vragen betreft die 
“een direct (kort) antwoord nodig 
hebben”?  
2.4 Is het op grond van de AVG-
bepalingen toegestaan dat u de 
schriftelijk aan u gestelde vragen en 
de antwoorden daarop publiceert op 
een openbaar toegankelijke website?    

2.1 De kringleidersraad is het 
controle-orgaan van de Stichting. 
Helaas komen de meeste 
kringleiders niet naar de 
Kringenjaardag om hun stem te 
laten horen. De kringleidersraad 
functioneert al vele jaren niet als in 
statuten bedoeld. Dat laat een 
behoefte, aan welke ook op de 
themadag gepland voor 28 mei 
aandacht is bedoeld te worden 
besteed. 
2.2 In het ene jaar is 15 minuten 
genoeg en in het andere jaar is het 
45 minuten. Als er een presentatie 
met veel foto’s of video dan kan er 
veel tijd in gaan zitten. Het oplezen 
van wat er al in het jaarverslag 
gedrukt staat is verloren tijd en 
moet dus worden vermeden.  
2.3 Als er prangende vragen zijn, 
dan moet dit kunnen. We hebben 
ervoor gekozen beleidsinhoudelijke 
zaken voor te bereiden in 
themadagen of een breed-bestuurlijk 
overleg, die kunnen worden 
georganiseerd naar behoefte. 
2.4 Met publiceren van de 
antwoorden op schriftelijke vragen 
geven wij geen in principe 
persoonsgevoelige informatie vrij en 
maken zaken anoniem waar nodig, 

18 3.1 Kunt u de Kringleidersraad 
verklaren waarom in twee 
opeenvolgende jaren de voorzitter van 
De Kringen voor het verstrijken van 
de benoemingstermijn is opgestapt?  

3.1 In 2021 was de voorzitter bij de 
Kringenjaardag om privéredenen 
afwezig. In 2022 hebben wij kort 
geleden het bericht gekregen dat de 
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3.2 Welke kandidaatstellingsprocedure 
hanteert het bestuur in het geval een 
bestuursfunctie vrij komt?  
 

voorzitter zijn functie om 
privéredenen neerlegt. 
3.2 Het is de afgelopen decennia 
gebruikelijk geworden, wegens een 
niet optimaal functionerende 
kringleidersraad, dat het bestuur 
informeert bij haar adviseurs of er 
een geschikt iemand heeft 
aangemeld of beschikbaar is en er 
bij de zittende bestuursleden geen 
bezwaar is. Zo ja, dan hebben we 
een gesprek en als dat van beide 
zijden klikt, kan er een 
meedraaiperiode starten. Als bij de 
volgende Kringenjaardag de persoon 
nog wil kan een 
kandidaatsaanstellingsprocedure 
worden gestart. (zie ook antwoord 
op vraag 13). 

19 4.1 Bent u bereid om de 
Kringleidersraad te faciliteren bij het 
opzetten van een commissie 
‘Actualisering Statuten’. Deze 
commissie AS bestaat uit leden van 
de Kringleidersraad, aangevuld met 
een adviserend lid vanuit het bestuur. 
De commissie AS heeft als doel de 
statuten te vernieuwen. De 
vernieuwde staturen worden tijdens 
de Kringenjaardag 2023 vastgesteld. 

4.1 Op de themadag van 28 mei 
gaan we er verder mee, nadat we 
eerst de organisatiestructuur hebben 
“vastgelegd” en de impact van de 
nieuwe WTBR op een rijtje hebben 
om in de statuten te implementeren. 
Dit moet wel werkbaar zijn in een 
vrijwilligersorganisatie als de onze. 
Dank voor de bezorgdheid met 
betrekking tot actualisering van 
formele documenten. Het op deze 
wijze vastleggen van de wijze 
waarop zou voorbarig zijn. Het is 
belangrijk dat de wijze waarop 
documenten geactualiseerd worden, 
recht doet aan het stichtingskarakter 
als bedoeld door de oprichters.  

20 5.1 Kunt u ons de goedkeurende 
verklaring en overige informatie van 
de accountant toesturen?  
5.2 Kunt u het protocol dat u hanteert 
ten aanzien van de beleggingen op 
aanvraag ter beschikking stellen aan 
Kringleiders?  
5.3 Is het juist dat in 2021 € 199.716 
uit de reserve van de Kringen is 
toegevoegd aan een van de 
beleggingsproducten?   
5.4 Kunt u beschrijven hoe een 
dergelijke beslissing tot stand komt, 
wie daarbij betrokken zijn, en welke 
risico-afweging daaraan ten grondslag 
ligt?  
5.5 Waar in de vooruitblik 2021 heeft 
u melding gemaakt van het 
voornemen om een bedrag ter grootte 
van 20% van het totale vermogen van 

5.1 De accountantsverklaring over 
2020 zal ter inzage aanwezig zijn op 
de Kringenjaardag. Als deze er is, 
zal tevens die van 2021 ter inzage 
zijn. 
5.2 Het beleggingsstatuut is op 
aanvraag beschikbaar. 
5.3 Overeenkomstig de afspraak is 
maandelijks tussen juli 2020 en april 
2021 een bedrag van € 50.000 
ingelegd. In 2021 was dit 4x. Het 
verschil zijn aankoopkosten. 
5.4 Dit is in het bestuur in maart 
2020 beslist, maar er is toen even 
gewacht met de uitvoering in 
verband met de op dat moment 
sterk dalende beurskoersen wegens 
corona-uitbraak, Het risicoprofiel is 
met enkele deskundigen (accountant 
en bank) doorgenomen en een 
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de stichting in te zetten voor een 
dergelijke belegging? 

tijdvenster van 5 jaar gekozen. Na 
juli 2020 is gestart met beleggen 
met de nodige voorzichtigheid 
vanwege ontwikkelingen in de 
wereld. 
5.5 Dit was in 2020 afgesproken 
maar door de voorzichtigheid is het 
over meerdere maanden 
uitgesmeerd. Het beleid is dat de 
belegging bij de Triodosbank de 
eerste 5 jaar niet behoeven te 
worden aangesproken. 

21 6.1 Wat is de visie van het bestuur op 
de Toekomst van De Kringen?  
6.2 Welke concrete acties gaat u 
ondernemen in het kader van de 
toekomst van De Kringen?  
6.3 Gesteld: de nieuwe campagne 
leidt tot aanmelding van honderden 
nieuwe deelnemers.  
Op welke manier heeft u De Kringen 
voorbereid op die nieuwe situatie?   
6.4 Mag de Kringleidersraad u 
aanspreken op een zekere 
resultaatsverplichting in 2023?  
6.5 Wat is de achterliggende gedachte 
achter de zin op pagina 9 “De 
organisatiestructuur van De Kringen is 
daarbij een item waar we de 
themadag op 28 mei invulling aan 
willen geven.”? 

6.1 Zie document “Toekomstplan De 
Kringen 2019-2022”. 
6.2/6.3 Op 17 februari 2022 is er 
een on-line bijeenkomst geweest om 
te bespreken hoe met een eventuele 
stroom aan nieuwe aanmeldingen 
om te gaan en hoe om te gaan met 
aanmeldingen uit de “witte vlekken”. 
Er waren ca. 30 deelnemers uit heel 
het land. De ideeën die daar 
opgeworpen werden zijn vermeld in 
het verslag dat naar alle kringleiders 
en coördinatoren is gezonden 
tezamen met een uitnodiging voor 
een vervolgbijeenkomst op 26 
maart. Dit verslag is op 23 februari 
ook op de website gezet.  
Doordat er te weinig aanmeldingen 
waren voor die vervolgbijeenkomst 
is deze komen te vervallen. Wel is er 
het plan om binnenkort weer een 
regio-overleg te houden. 
6.4 Nee, in het verleden hadden we 
advertentiecampagnes in de 
Gaykrant en huis aan huisbladen en 
heel onregelmatig kwamen er 
kringleden bij. Een onderzoek naar 
het effect van advertenties op social 
media gaat nu van start en bij een 
volgende campagne over enkele 
jaren kun je een verwachting 
uitspreken, maar garantie voor 
resultaat, nee. 
6.5 Wij hebben een drukke periode 
achter de rug, waarbij Corona ons 
het kringenleven een beetje zuur 
maakt. Enkele jaren (2012) geleden 
begonnen er al gedachten in het 
bestuur rond te gaan voor een 
betere organisatiestructuur, maar 
door de “waan van de dag” was er 
nog niet van gekomen. Nu er een 
grotere vraag is vanuit de regio’s 
inzake regionale besturen en er 
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vaker lastige vragen over onze 
statuten worden gesteld (door onder 
andere banken), een nieuwe WBTR 
is, leek het ons de juiste weg op de 
komende themadag op 28 mei hier 
een hele dag aan te besteden. 

 


