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Voorwoord  
 
2021 was wederom een corona-jaar. Met toch ook lichtpuntjes.  
 
De lichtpuntjes waren met name de fysieke bijeenkomst van de themadag in het najaar. Ook al 
werd de opkomst beperkt door een nieuwe golf van coronabesmettingen. En op de 
informatiemarkt in Leeuwarden op Roze Zaterdag was De Kringen met een kraampje 
vertegenwoordigd.  
 
In 2021 is er vooral veel online vergaderd door het bestuur en vonden ook veel activiteiten online 
plaats. In april 2021 zijn drie nieuwe bestuursleden verkozen en toegetreden tot het bestuur: 
Wijnand de Jong, Mitchel Robben en Bart Verberne. Samen met Marleen Jansen, Katherine Kolff 
en Gerrit Bruggink hebben de nieuwe bestuursleden zich een weg weten te vinden en is het 
bestuur enthousiast aan de slag gegaan.  
 
Halverwege het jaar heeft Mitchel Robben om persoonlijke redenen zich teruggetrokken. Mitchel 
zal ook op korte termijn ook niet meer actief zijn voor het bestuur van De Kringen. De overige 
bestuursleden hebben begrip voor de beslissing die Mitchel genomen heeft.  
 
Het bestuur is het afgelopen jaar vooral actief geweest met het uitwerken van de 
promotiecampagne. Via berichten op de website en in de Nieuwsbrief is iedereen hiervan op de 
hoogte gehouden. Daarnaast zijn er diverse online bijeenkomsten geweest om kringleiders en 
vrijwilligers door het hele land hier nog intensiever bij te betrekken. 
 
2022 zal vooral in het teken staan van de uitrol van de promotiecampagne. Het bestuur kijkt uit 
naar de resultaten daarvan en hoopt dat er veel nieuwe kringen zullen worden opgericht, zodat de 
toekomstbestendigheid van De Kringen gewaarborgd kan worden.  
 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor de inzet en heeft veel waardering voor hun inzet.  
 
 
Bestuur stichting De Kringen     
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1. Missie en visie   
Uitgangspunt van De Kringen is dat een mens behoefte heeft aan contact met anderen. Dat 
contact met anderen bijdraagt aan persoonlijke emancipatie en welbevinden. Voor LHBT-plussers 
zijn er minder natuurlijke of gangbare mogelijkheden om contact aan te gaan met anderen rond 
seksuele- en genderdiversiteit. De Kringen biedt een ‘platform’ voor contact en is hierdoor van 
toegevoegde waarde. Kernwaarden zijn: respect voor elkaar, vertrouwen en vrijheid, diversiteit 
stimuleren.   
 
De Kringen wil dat elke LHBT-plusser in Nederland weet dat de organisatie bestaat en naar 
behoefte gebruik kan maken van kringen om andere LHBT-plussers te ontmoeten. 
Om dit mogelijk te maken ondersteunt de organisatie het starten en blijven functioneren van 
kringen. Hierbij wordt gestreefd naar een divers aanbod van kringen in alle regio’s van het land. 
Daarnaast ondersteunt de organisatie de ontmoeting tussen kringenleden van verschillende 
kringen. 
 
 
2. 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. De opzet is om kringleiders en overige 
vrijwilligers eenmaal per jaar te treffen 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 2021 waren dat de 
werkgroepen Website, Landelijk Informatiepunt, Communicatie, Trainingen, Kringenboot, Roze 
Zaterdag, Jongeren, Senioren en Culturele Diversiteit. 
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3. Bestuur 
Na de Kringenjaardag van 2021 heeft Walter de Quaasteniet, na uiteindelijk drie termijnen, het 
bestuur officieel verlaten. Mitchel Robben trad aan als voorzitter, Bart Verberne en Wijnand de 
Jong beiden als algemeen bestuurslid. Gerrit Bruggink bleef als interim penningmeester in het 
bestuur. Halverwege het jaar heeft Mitchel Robben om persoonlijke redenen zich teruggetrokken. 
Mitchel zal (eventueel ook) op korte termijn niet meer actief zijn voor het bestuur van De Kringen. 
De overige bestuursleden hebben begrip voor de beslissing die Mitchel genomen heeft.  
Op 31 december bestond het bestuur uit Gerrit Bruggink- interim penningmeester, Marleen 
Jansen - secretaris, Katherine Kolff - algemeen bestuurslid, Bart Verberne - algemeen bestuurslid 
en Wijnand de Jong - algemeen bestuurslid.  
Het bestuur heeft in 2021 twaalf keer vergaderd. Naast dagelijkse zaken ging aandacht uit naar de 
publiciteitscampagne samen met de Effectgroep om de naamsbekendheid van De Kringen te 
vergroten, het imago te verbeteren om uiteindelijk meer leden te kunnen werven.   
Het vormgegeven en uitvoeren van het toekomstplan liep, mede door coronamaatregelen, 
vertraging op.  
 

Vooruitblik 2022 
In 2022 stopt Gerrit Bruggink als interim penningmeester. De rol van voorzitter is vacant.  
Rob van der Sanden, kringleider van een mannenkring in regio Eindhoven, heeft zich kandidaat 
gesteld als penningmeester. Een online kennismaking met Rob en het bestuur heeft 
plaatsgevonden, een positief gesprek vond plaats. Rob gaat de komende tijd aansluiten bij de 
bestuursvergaderingen.  
De publiciteitscampagne wordt samen met Effectgroep gerealiseerd.  

 
 
4. Werkgroepen 
4.1 Werkgroep Website 
De werkgroep Website onderhoudt de website technisch, beheert de e-mailadressen van De 
Kringen en zorgt daar waar nodig voor content. 
Na de start van de nieuwe website in 2020 is er in 2021 niet veel veranderd. Natuurlijk zijn er zo af 
en toe nieuwsberichten geplaatst en is de agenda aangevuld met activiteiten. Door corona waren 
dat er echter weinig. Dit heeft ook zijn effect gehad op het bezoek aan de website. Deze is 
enigszins teruggelopen. Het verstrekken van algemene informatie (het bezoek aan pagina’s met 
algemene informatie over De Kringen) is vrij stabiel gebleven. Er is goed gebruik gemaakt van de 
aanmeld- en informatieformulieren. 
Qua functionaliteit is er niets veranderd. Een positief punt is dat een aantal regio’s de lijst van 
kringen op de provincie-pagina een update hebben gegeven. Er zijn een behoorlijk aantal leuke 
beschrijvingen van kringen bijgekomen.  
Helaas heeft Johan van Rooij vanwege andere werkzaamheden zijn activiteiten voor de werkgroep 
website dit jaar beëindigd. Ernst dankt hem voor de fijne jaren van samenwerking. De werkgroep 
bestaat nu alleen uit Ernst Keesmaat. 
 

Vooruitblik 2022 
De regio Amsterdam heeft aangegeven meer gebruik te willen maken van de landelijke 
website. De mogelijkheden hiervoor, namelijk een eigen pagina, het plaatsen van  
nieuwsberichten en een agenda specifiek voor een regio, zijn doorgesproken en waarschijnlijk 
gaan zij in 2022 hier gebruik  van maken. Ook wordt onderzocht of er nieuwsbrieven specifiek 
voor de leden van die regio’s gemaakt kunnen worden. De regio Utrecht heeft ook interesse 
getoond. Voordeel voor de regio’s is dat zij geen eigen website hoeven te onderhouden of, als 
deze er nog niet is, op te zetten. 
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De PR-campagne die in 2022 gaat lopen, zal waarschijnlijk ook leiden tot extra 
werkzaamheden, maar we zijn nieuwsgierig naar de effecten voor het bezoek aan de website. 
Dit zal goed worden bijgehouden. 

 
4.2 Landelijk Informatiepunt 
Het Landelijk Informatiepunt is het centrale contactpunt van De Kringen. Doordat 
geïnteresseerden via de website nu veel makkelijker direct contact kunnen opnemen met regio’s 
en soms zelf individuele kringen neemt het aantal telefoontjes en E-mails af.  
De meeste E-mails naar info@dekringen.nl betreffen algemene informatieverzoeken, 
aanmeldingen voor regio’s waar (nog) geen kringen zijn en informatie van college LHBTI 
organisaties. Ook komen iedere maand een paar telefoontjes binnen op het centrale nummer, 06-
8322 9797; dit betreft ook met name algemene informatie aanvragen en mensen op zoek naar een 
kring.  
Joop van de Leemput en Mario Postma nemen de telefoontjes aan, Jan Willem Meijer handelt de 
E-mails af.   
 

Vooruitblik 2022 
Het Landelijk Informatiepunt zal de werkzaamheden in 2022 continueren. Er worden geen 
wijzigingen in structuur en samenstelling verwacht. 
 

4.3 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 en externe communicatie. 
De taken van deze werkgroep kennen een overlap met andere werkgroepen waarbij externe 
presentatie een onderdeel van is. Denk daarbij aan de website en de Kringenboot.  
 
De werkgroep beheert twee Facebookpagina’s: @dekringen2 en De Kringen Nederland. Met ons 
Instagram account: @dekringen bereiken we een steeds groter publiek. Daarmee is het een 
onmisbaar onderdeel van onze zichtbaarheid geworden op social media. Om jongeren te bereiken 
moeten we eigenlijk ook andere social media gaan gebruiken, bijvoorbeeld TikTok.  
 
Echter door het vertrek van Johan van Rooij (o.a. social media, vormgeving en berichtgeving) blijft 
Rob van Dijk (nieuwsbriefredactie) als enig lid van de werkgroep actief, maar blijven tal van zaken 
van de Werkgroep Communicatie stilliggen.   
 

Vooruitblik 2022 
We zijn op zoek naar mensen die bijvoorbeeld kleine blogjes, vlogjes (filmpjes) , podcasts, of 
animaties willen en kunnen maken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het 
bestuur of de webmaster Ernst Keesmaat. 

 
4.4 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. Het budget voor de werkgroep bedroeg in 2021 1500 euro. 
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De werkgroep Trainingen plande in 2021 twee trainingen (in het voorjaar en in het najaar) voor 
kringleiders.  Focus lag hierbij op de beginnende kringleider, naar aanleiding van de aanmeldingen 
werden de trainingen aangepast waardoor de training ook interessant is voor gevorderde 
kringleiders. De kringleiderstraining die gepland was op 13 maart, is afgelast wegens de corona 
pandemie. Dit was een teleurstelling voor de vele aanmelders. De kringleiderstraining in 
september kon gelukkig wel doorgaan. In 2021 was er in februari een teamdag gepland. Deze 
heeft de werkgroep afgelast om de maatschappelijk gezondheid in verband met de corona 
pandemie. Ook een in september geplande teamdag kon helaas geen doorgang vinden.  
In deze coronatijd heeft de werkgroep kringleiders de optie geboden om online met een trainer  
te sparren over trainingen of de mogelijkheden van het organiseren van een veilige (digitale) 
kringendag. 
Per 31 december 2021 bestond de werkgroep uit de trainers Gijs Steeghs, Jan van Harskamp, 
Harald Roelofs, Orfea van Hest en Marcel Mos. Coördinator is Richard Raemaekers.  
 

Vooruitblik 2022 
In 2022 is de PR campagne gepland. Dit is een factor als het gaat om kringleiders. Er zijn in 
2022 twee trainingen gepland, één in het voorjaar en één in het najaar. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen is een derde training in te lassen. 
Doel van de werkgroep is om elk jaar minimaal twee kringleiderstrainingen te organiseren. 
In 2022 is er een dag gepland waarop aandacht is voor onderlinge cohesie en training van 
trainers. 

 
4.5 Werkgroep Kringenboot 
De Kringen was ingeloot om in 2020 mee te varen met de Canal Parade in Amsterdam. Dat kon 
toen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. En ook in 2021 vond de Canal Parade om die 
reden geen doorgang.  
De werkgroep bestaat uit Cees Vlasblom, Rob van Dijk, Johan van Rooij en Bart Verberne. 
 

Vooruitblik 2022 
In verband met corona zijn de botenparade deelnemers van 2020/2021 doorgeschoven naar 
de botenparade in 2022. Op zaterdag 6 augustus zal de botenparade terugkeren. 
De werkgroep maakt een nieuw ontwerp. Het thema is ‘My Gender, My Pride’.  
Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van 
buitenaf. Afgelopen decennia stond de strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie 
we willen’ en het is tijd om de focus te verbreden naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. 

 
4.6 Werkgroep Roze Zaterdag 
Op 16 oktober 2021 werd in de Friese hoofdstad Leeuwarden Roze Zaterdag gehouden. 
Na een inventarisatie onder vrijwilligers, heeft De Kringen de stand met drie personen bemand.  
Naast promotie voor De Kringen en gezelligheid, heeft dit ook aanmeldingen uit Friesland en 
feedback opgeleverd. Zoals het plan was, heeft De Kringen zich in de nieuwe huisstijl 
gepresenteerd. 
Een ad hoc-werkgroep, bestaande uit Bart Verberne en Wijnand de Jong, heeft de organisatie op 
zich genomen. Samen met Jan Willem Meijer bemensten zij de kraam.  
 

Vooruitblik 2022 
Op 18 juni 2022 zal Roze Zaterdag worden gehouden in havenstad Rotterdam. De Kringen zal 
hier weer vertegenwoordigd worden. Cees Vlasblom zal hierin het voortouw nemen. 

 
4.7 Werkgroep Jongeren 
De werkgroep Jongeren heeft geen leden, er zijn er in 2021 geen specifieke activiteiten ontplooid. 
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Vooruitblik 2022 
Mede door de PR campagne kan het aanbod van De Kringen voor deze doelgroep bekend 
worden. Om deze werkgroep vorm te geven kunnen belangstellenden zich aanmelden bij het 
bestuur. 

 
4.8 Werkgroep Senioren  
 De diverse corona-maatregelen maakte het in 2021 ook weer onmogelijk De Ontmoetingsdag te 
organiseren; in 2016, 2018 en 2019 werd deze dag in De Berekuil in Utrecht gehouden, waarbij het 
aantal bezoekers ieder jaar steeg. De dag bestaat steeds uit een mix van sprekers en muziek. Grote 
drijfveren achter de organisatie zijn Hans Koeze en Adriaan Kockx.  Voor het samenstellen van een 
dag gaan zij gesprekken aan met diverse potentiële sprekers, om zo een interessante dag rondom 
een thema samen te stellen. Door de corona maatregelen was het ondoenlijk persoonlijk bij 
mensen langs te gaan. Daarnaast was het te onduidelijk of en wanneer een dag kon plaatsvinden.  
 

Vooruitblik 2022 
Voor 2022 wordt nog nagedacht over een dag in het najaar. Hans en Adriaan zullen na deze 
dag het stokje overdragen aan Andrei Lvov en Jan Willem Meijer. 

 
4.9 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 2021 geen activiteiten ontplooid.  
 

Vooruitblik 2022 
Mede door de PR campagne kan het aanbod van De Kringen voor deze doelgroep bekend 
worden. Vrijwilligers die actief willen worden voor deze werkgroep, kunnen zich bij het 
bestuur melden. 

 
 
5. Kringenjaardag 
Traditioneel is de Kringenjaardag in april 2021 gehouden. Alleen met een moderne twist. Het is 
een online-vergadering geweest. De techniek voor het deze vergadering werd uitbesteed, 
waardoor de bestuursleden gemakkelijk in gesprek konden gaan met de kringleden. 
Voorafgaand aan de kringenjaardag zijn vragen ingediend. Deze vragen zijn tijdens de vergadering 
besproken en er is ook een toelichting gegeven. Vervolgens hebben er stemrondes 
plaatsgevonden over de nieuwe bestuursleden.  
De digitale vergadering kende een onderbreking voor de thuislunchpauze. De lunch werd deze 
keer een dag voorafgaand aan de vergadering bij de kringleden thuis bezorgd. Dat bleek een goede 
zet. Er zijn veel complimenten gegeven.  
Na de lunch werd er een roze pub-quiz gespeeld en zijn er prijsjes uitgedeeld aan de diverse 
winnaars. Al met al was het een eigentijdse, digitale kringenjaardag.   
 

Vooruitblik 2022  
Op zaterdag 23 april vindt de Kringenjaardag plaats in de Social Impact Factory, Vredenburg 
40, 3511 BD Utrecht.  
Het inhoudelijk- en het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 worden 
gepresenteerd. Verder zijn de eerste promotiefilmpjes gemonteerd en krijgen we een inkijkje  
in de promotiecampagne. 
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6. Themadagen 
Op zaterdag 13 november vond de themadag “DE KRINGEN, tot hier en verder” plaats. Er waren 
een flink aantal aanmeldingen maar door de corona helaas ook weer veel afmeldingen, waardoor 
we met een klein clubje aan de slag gingen. We kwamen fysiek samen in Utrecht voor een 
interactieve sessie onder leiding van een communicatie trainer, Ellen Joorman.  
Toekomstvisie van De Kringen werd besproken, en doelen werden opgesteld.  

Vooruitblik 2022  
Waar staat De Kringen nu en hoe gaan we verder is het thema waar we dit jaar verder aan 
werken. De organisatiestructuur van De Kringen is daarbij een item waar we de themadag op 
28 mei invulling aan willen geven. De themadag in het najaar is gepland op 5 november.  

 
 
7. 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.  
 
7.1  Fietstocht Nijmegen  
De regio Nijmegen wilde de jaarlijkse fietstocht graag organiseren. Helaas kon door de 
coronamaatregelen deze activiteit niet plaatsvinden. 
 
7.2  Bowlen en Tapas Nijmegen 
In mei 2021 zou, onder voorbehoud, kringenuitje worden gepland, deze keer onder de titel 
‘Bowlen en diner’. De vooraankondiging stond op de website. Echter door de coronamaatregelen 
werd deze activiteit geannuleerd. 
 

Vooruitblik 2022  
Het plan is om op 15 mei 2022 de fietstocht in regio Nijmegen te organiseren. De dag wordt 
door Anne Polhout en Silvo Meulendijk georganiseerd.  

 
7.3 Kerstkring 
De Kerstkring stond open voor iedereen. Kringleden, niet leden, mannen, vrouwen en kinderen 
waren welkom. Deels waren er gezamenlijke activiteiten, deels kende het programma veel 
vrijheid. De organisatie van de Kerstkring was in handen van Fred Verhagen.  
Helaas kon, o.a. door de coronamaatregelen, drie keer op rij deze activiteit niet plaatsvinden. 
 

Vooruitblik 2022  
Fred heeft aangegeven dat hij, na meer dan 10 jaar, niet meer de keuze maakt om de 
Kerstkring op te starten; het is een mooie tijd geweest.  
Het bestuur bedankt Fred hartelijk voor zijn enthousiaste inzet.  
We hopen dat er andere vrijwilligers opstaan om een activiteit rond Kerst te organiseren.  
Geïnteresseerden kunnen dat aangeven bij het bestuur. 
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8. Financieel verslag 
Wederom was het een financieel uitzonderlijk jaar en weer niet vergelijkbaar met welk ander jaar 
dan ook dat de Stichting De Kringen heeft bestaan. Hieronder staat de financiële verantwoording 
van 2021 en een begroting voor 2022.  

De Winst- en Verliesrekening is opgesplitst in 2 delen. De operationele, waarbij de activiteiten van 
de Stichting zijn meegenomen en het vermogensbeheer, waarin de beleggingen zijn 
meegenomen. 

 
8.1 Winst & Verliesrekening 

 
 
Opmerkingen 

Nr. Beschrijving 
1 Niet alle kringen hebben hun jaarlijkse kringenbijdrage voldaan. Enerzijds is het doordat 

de kring vanwege corona is opgeheven of niet meer bij elkaar is gekomen. 
2 Een legaat van € 500 en een donatie van € 1.000 waren niet begroot. 
3 Eerst hadden wij een ruimte gehuurd met “professionele” bemensing en 

videoapparatuur voor een virtuele vergadering. Ook die moest worden afgeblazen en er 
is in een “eenvoudige” TEAM-virtuele bijeenkomst voorzien. 

4 Vanwege corona niet plaatsgevonden. 
5/6 Vanwege corona doorgeschoven naar komend jaar. 

Financieel overzicht 2021 Saldo
Onderdeel Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Resultaat Opm
Stichting 2.000 2.090 -90 
 - Kringbijdragen 10.000 7.036 -2.964 1
 - overige 1.694 1.694 2
 - archivering 1.750 1.750 0
Bestuur 2.000 1.273 727
Kringenjaardag (virtueel) 3.500 1.084 2.416 3
Kringenjaardag (fysiek) 2.000 2.000 4
Communicatie 20.000 1.031 18.969 5
Promotie 50.000 50.000 6
Website 2.000 550 1.450
LIP 200 123 77
Themadagen 2.000 1.554 600 -154 7
Trainingen 1.500 756 744
Projecten 4.000 143 900 2.957 8
 - Utrecht CP
 - A'dam CP 10.000 3.200 6.800 9
 - Nijmegen BA 500 500
 - Groningen HL 1.347 25 -1.322 10

85.000 -85.000 11

Totaal 101.450 9.950 101.450 8.755 -1.195 

Uitgaven Inkomsten
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7 Veel kosten gemaakt doordat voor 25 mensen een lunch was gereserveerd terwijl er 
door afmeldingen (waaronder echte coronabesmettingen) slechts 10 mensen kwamen 
opdagen. 

8 Roze Zaterdag in Leeuwarden heeft wel plaatsgevonden en er is een kraam bemenst. 
9 Vanwege corona doorgeschoven naar komend jaar. 
10 Veel kosten gemaakt (optreden) echter door corona slecht bezocht. 
11 Niet nodig gehad, blijft in reserve voor komende jaren. 

 

8.2 Vermogensbeheer 
De beleggingen zijn ondergebracht in fondsen van de Triodosbank. De vermogens Winst- en 
Verliesrekening voor 2021 is: 

 

Er is een winst op de beleggingen in 2021 gemaakt van € 46.252. Dit wordt toegevoegd aan het 
Resultaat beleggingen. 

Totaliteit van de beleggingen over 2020 en 2021: 

Inleg 2020 € 359.350 
Inleg 2021 € 330.650 
Totale waarde op 31 december 2021 € 758.800 
Gerealiseerde vermogenstoename 2020/2021 € 68.800 
Kosten 2020  € 131 
Kosten 2021 € 4.129 
Dividend 2021 € 3.508 

Resultaat € 68.050 

Op de balans staat bij Resultaat beleggingen : € 68.181 (er zitten afrondingsverschillen in). Dit is 
omdat de kosten van 2020 van € 130 als bestuurskosten in 2020 zijn genomen.  

Zoals hierboven is vermeld, is het resultaat (winst) op de balansrekening “Resultaat beleggingen” 
opgenomen. In 2021 was de winst ±€ 46.000 (in 2020 ±€ 22.00). Er is echter geen garantie dat de 
winst gehandhaafd kan worden, in de eerst 2 maanden van 2022 was er al weer 50% (= ± € 35.000) 
“in rook opgegaan”. 

waarde op Ingelegd waarde op Verschil
Triodosbank-beleggingen 31-12-2020 2021 31-12-2021 2021
Global Equity Impact Fund 239.326 199.716 487.290 48.248
Pioneer Impact Fund 10.473 8.157 19.022 392
Eurobond Impact Fund 93.722 88.759 176.953 -5.528 
Fair Share Fund 33.978 29.941 67.796 3.878
Renewables Europe Fund 3.784 4.072 7.739 -117 
Dividend 3.509
Beheerskosten -4.129 

Totaal 381.283 330.646 758.801 46.252
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8.3 Balans 
De balans van 2021 ziet er als volgt uit: 

 

Opmerkingen 

Nr. Beschrijving 
1 Vorig jaar was deze balanspost nog niet aanwezig. 
2 Er is een trainer ingehuurd voor de themadag 
3 Er zijn ruimtes gehuurd door diverse kringregio’s die geen eigen geld hadden. Deze 

reserve is opgebouwd uit overschotten die gestopte kringen hadden en bij de landelijke 
stichting zijn ondergebracht. 

4 Er is een dag teambuilding gedaan door het bestuur. 
5 Zoals afgesproken met het oude bestuur van het steunfonds zou het kleine overschot 

gebruikt worden voor een gezamenlijk etentje, dat heeft plaatsgevonden op 30 oktober 
2021. 

 

Verder is zichtbaar dat we wat vooruitbetaald hebben, GAY Pride Amsterdam inzake de 
deelnamereservering en een voordracht op de ontmoetingsdag. Deze hebben niet plaatsgevonden 
en het bestuur heeft de vooruitbetaalde bedragen niet teruggevorderd maar gereserveerd voor 
het komend jaar.  

Het verlies van € 1.195 zal worden afgeboekt van de buitengewone reserve. 

  

Opm.
Omschrijving 1-1-2021 31-12-2021 Omschrijving 1-1-2021 31-12-2021
Triodos fondsen 359.354 758.801 Eigen Vermogen 1 1 
ING-bankrekening 4.233 4.010 Algemen reserve 749 749 
ING-Vermogensrekening 464.249 131.444 Beleggingsresultaat 0 68.181 1
ASN-Spaarrekening 99.042 99.043 Frans vd Camp fonds 2.673 2.673 
Triodos-Bankrekening 12.505 3.115 Reserve Jubilea 3.607 3.607 

Reserve Trainingen 9.491 8.078 2
Reserve Landelijke Kringen 2.555 2.195 3
Reserve Communicatie 5.593 5.593 
 Reserve Kaderactiviteiten 787 0 4
Reserve Jongerenactiviteiten 3.363 3.363 
Reserve Steunfonds 2.252 0 5
Buitengewone reserve 907.110 907.110 

Vooruitbetaald 3.942 3.942 Nog te betalen 5.145 0 

Saldo Verlies -1.195 

Totaal 943.325 1.000.355 Totaal 943.325 1.000.355

Financiele balans
Activa Passiva
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8.4  Operationele Begroting 2022 
Tja, nog steeds is of was er een lockdown, zodat het maar weer de vraag is of activiteiten doorgang 
kunnen vinden. Dus aannemende dat er betere tijden komen, heeft het bestuur de volgende 
ambitieuze begroting opgesteld. 

 

Opmerkingen 

Nr. Beschrijving 
1 Wij huren geen Shuregard voor opslag van goederen meer 
2 Vorige jaar ontvingen wij € 500 aan legaat en spontaan € 1.000 aan donaties. Het zou 

prettig zijn als dit zich herhaald, maar we kunnen dat niet begroten. 
3 Wij zouden het fijn vinden dat we weer fysiek bij elkaar kunnen zitten voor 

ontmoetingen en vergaderingen. 
4 Doorgeschoven van vorig jaar, uitbreiding in verband met inflatiecorrectie en 

ontwikkelingen 
5 Doorgeschoven van vorig jaar 
6 Er staat nog € 600 op de balans voor een gedaan voorschot in 2020. 

Begrotingen
Onderdeel Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Opm
Stichting 2.000 2.090 1.200 1
 - Kringbijdragen 10.000 7.036 8.000
 - overige 1.694 300 2
 - archivering 1.750 1.750
Bestuur 2.000 1.273 3.000
Kringenjaardag (virtueel) 3.500 1.084
Kringenjaardag (fysiek) 2.000 2.500 3
Communicatie 20.000 1.031 20.000 4
Promotie 50.000 50.000 5
Website 2.000 550 1.000
LIP 200 123 200
Themadagen 2.000 600 1.554 3.500
Themadag (ontmoetingen) 2.000 600 6
Trainingen 1.500 756 1.500
Projecten 4.000 900 143
 - Utrecht CP pm
 - A'dam CP 10.000 3.200 20.000 3.200 7
 - Nijmegen BA 500 1.000
 - Groningen HL 1.347 25 1.000
Kringenzomerweekend 50.000 5.000 8
Regio-activiteiten
Noord (Gr/Fr/Dr/Ov) 10.000 9
Oost-Midden (Ge/Ut/Fl) 10.000 9
West (NH/ZH) 10.000 9
Zuid (Ze/Br/Li) 10.000 9

Jubileum 60 jr. Kringen 700 10

85.000 180.500 11

Totaal 101.450 101.450 9.950 8.755 197.600 197.600

Begroting 2022Resultaat 2021Begroting 2021
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7 Er staat nog € 3.200 op de balans voor een voorschot in 2020 
8 Er wordt onderzocht of er een zomerkringweekend kan worden georganiseerd zoals in 

het verleden. 
9 Dit is voor regio-activiteiten, de besprekingen hierover zijn reeds gestart. 
10 Voorbereidingskosten voor het (spetterende) jubileum van volgend jaar 
11 We gaan de reserves gebruiken. 

 

Er is bewust geen vermogens-begroting opgesteld. Volgens de contactpersoon van de bank is de 
bandbreedte bij het huidige beleggingsprofiel circa 20%. Oftewel het kan zomaar maximaal een 
PLUS van € 150.000 zijn maar ook een MIN van minus € 150.000. In een klein comité zijn we bezig 
om te zien of het beleggingsprofiel aanpassingen vereist en wat de (verkoop en aankoop)kosten 
daar voor zijn. 
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9. Aantal kringen en kringleden 
Op 31 december 2021 kende de organisatie 88 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 2021 hebben 394 kringleden hun jaarlijkse 
bijdrage aan de landelijke organisatie voldaan. Kringleden die bij 2 of meer kringen zitten tellen 
hierbij maar 1x mee. 
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10. Vertrouwenspersonen 
Sinds 1 mei 1998 beschikt De Kringen over een klachtenregeling. De organisatie kent twee 
vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. In 2021 is er 5 keer een beroep gedaan op de 
vertrouwenspersonen.  
 
 
11. Colofon 
Bestuur 
Het bestuur van De Kringen bestond op 31 december 2021 uit de volgende personen: 
Gerrit Bruggink, interim penningmeester 
Marleen Jansen, secretaris 
Katherine Kolff, algemeen lid 
Bart Verberne, algemeen bestuurslid 
Wijnand de Jong, algemeen bestuurslid 
 
Postadres 
Lindenbergsdijk 6 
7245PB Laren Gld 
 
E-mailadressen 
Bestuur:    bestuur@dekringen.nl 
Administratie:    secretaris@dekringen.nl 
Financiën:   penningmeester@dekringen.nl 
Landelijk Informatiepunt: info@dekringen.nl 
Werkgroep Communicatie:  communicatie@dekringen.nl 
Werkgroep Website:  webmaster@dekringen.nl  
Werkgroep Boot:                          kringenboot@dekringen.nl 
Werkgroep Trainingen:  trainingen@dekringen.nl  
 
 
Stichting De Kringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41049505. 
ANBI-nummer: 814800105. 
Giften zijn welkom op bankrekening NL37INGB0003945508 t.n.v. Stichting De Kringen. 
 
 
 
 


