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Voorwoord 
 
Het jaar 2020 zou voor De Kringen het jaar van een sprong vooruit worden. Met de lancering van 
de nieuwe huisstijl en website, stak de organisatie zich in een nieuwe jas en was ze klaar voor de 
toekomst. Een campagne om De Kringen meer bekend te maken, zou uitgerold worden. 
Ondertussen zouden we doen waar we goed in zijn: ontmoetingen organiseren. 
 
Hoe anders liep het en de sprong voorwaarts werd een hink-stap en uitgestelde sprong.  Het 
coronavirus was in 2020 van grote invloed op mensen wereldwijd. Zo ook op het werk van 
De Kringen. Activiteiten konden niet doorgaan, kringbijeenkomsten werden afgeblazen of op 
afstand georganiseerd, de Kringenjaardag en Themadagen werden geannuleerd. Een deel van het 
werk vond wel doorgang. Zo verschenen er nieuwsbrieven, bleven de werkgroepen actief en 
vergaderde het bestuur online. Dit jaarverslag vormt de weergave van een bijzonder jaar. 
 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor de inzet. Juist wanneer het resultaat van het werk minder 
zichtbaar is, verdient dat werk waardering.  
Voor het nieuwe jaar hopen we op gezondheid en de mogelijkheid elkaar weer volop te 
ontmoeten. 
 
 
Walter de Quaasteniet 
Voorzitter 
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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 2020 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 2020 heeft Danielle Hollman het bestuur verlaten omdat zij haar twee 
termijnen had volgemaakt. Het vinden van een nieuwe penningmeester is niet gemakkelijk en het 
is fijn dat Gerrit Bruggink, eerder penningmeester van De Kringen, bereid is gevonden deze 
belangrijke functie waar te nemen. 
Tweede helft van het jaar heeft een aantal vrijwilligers belangstelling getoond voor een 
bestuursfunctie en vergaderingen voor oriëntatie bijgewoond. 
Op 31 december bestond het bestuur uit Walter de Quaasteniet, voorzitter, Gerrit Bruggink, 
interim penningmeester, Marleen Jansen, secretaris en Katherine Kolff, algemeen bestuurslid. 
 
Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd. Naast dagelijkse zaken ging aandacht uit naar de 
gevolgen van de maatregelen omtrent het coronavirus en het werven van nieuwe bestuursleden. 
Omdat veel activiteiten niet door kunnen gaan, heeft het bestuur in december alle kringleiders en 
vrijwilligers van onze organisatie een presentje toegestuurd als dank voor hun inzet in deze lastige 
tijd. 
 

Vooruitblik 2021 
In 2021 loopt de eerste termijn van voorzitter Walter de Quaasteniet af. Hij stelt zich niet 
beschikbaar voor een tweede termijn. De verwachting is dat nieuwe bestuursleden zullen 
aantreden. 
In 2021 hoopt het bestuur de eerder voorgenomen publiciteitscampagne alsnog samen met 
Effectgroep te kunnen realiseren. Verder zal het toekomstplan verder vormgegeven en 
uitgevoerd worden. 

 
 

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. 
In 2020 is de website vernieuwd met een nieuwe uitstraling. Het is niet duidelijk of dit de 
doorbraak is geworden waarop de werkgroep hoopte. Het is zichtbaar dat er veel (ruim 100) 
vragen naar de regio’s zijn gegaan, maar dat is niet met vorig jaar te vergelijken. Het bezoek is 
ongeveer gelijk gebleven, en dat is wel goed te noemen omdat het aantal activiteiten een stuk 
lager is. 
 
Een paar belangrijke tekortkomingen van de oude website zijn opgelost. Er is nu een goed 
functionerende cookie-waarschuwing en het privacy-statement is up-to-date. Qua functionaliteit 
zou de nieuwe kringenlijst per provincie een goed startpunt voor nieuwe leden moeten zijn. De 
werkgroep is nog niet helemaal tevreden met deze lijst; de inhoud zou beter kunnen (zie 
vooruitblik 2021). 
De werkgroep bestaat uit Ernst Keesmaat en Johan van Rooij. 
 

Vooruitblik 2021 
De kringenlijst per provincie zou de diversiteit van De Kringen moeten uitstralen door zoveel 
mogelijk leuke en aantrekkelijke beschrijvingen van kringen op te nemen. Dat is nu nog maar 
beperkt het geval. Ook kunnen individuele kringen, maar ook regio’s via deze lijst de publiciteit 
zoeken door voor hun kring of regio een eigen pagina te maken met eigen nieuws en eigen 
activiteiten. Zij kunnen dan in externe publiciteit verwijzen naar hun ‘eigen’ pagina.  
In 2021 willen we door middel van een activiteit/workshop regio’s en kringen stimuleren hun 
PR te intensiveren onder andere door meer gebruik te maken van de website. Mogelijk dat we 
ook een speciale nieuwsbrief aan kringleiders met dit doel maken en toezenden. 
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Er zijn verder weinig plannen voor verbetering of vernieuwing van de website. Natuurlijk staat 
de werkgroep altijd open voor suggesties en feedback via emailadres 
webmaster@dekringen.nl. 

 

4.2 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 e-mails van collega-organisaties werden deels zelf beantwoord, deels doorgezet 
naar het bestuur, lokale afdelingen of werkgroepen. 
 
Er heeft in 2020 een herverdeling van taken binnen het Landelijk Informatiepunt plaatsgevonden. 
De e-mails worden, net als voorheen, door Jan Willem Meijer geantwoord c.q. afgehandeld. Gerrit 
Bruggink heeft de taak van back-up neergelegd. Joop van de Leemput en Mario Postma hebben de 
bemensing van de telefoon op zich genomen, een taak die zij bij toerbeurt vervullen.   
In het afgelopen jaar zijn zeven telefoontjes ontvangen op het landelijke telefoonnummer. 
Daarnaast zijn ruim honderdvijftig e-mails binnengekomen waarvan er ongeveer 40 relevant 
waren voor De Kringen. 
 

Vooruitblik 2021 
Het Landelijk Informatiepunt zal de werkzaamheden in 2021 continueren.  
 

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 Communicatie bestaat in 2020 uit Johan van Rooij (o.a. social media, vormgeving 
en berichtgeving) en Rob van Dijk (nieuwsbriefredactie). 
 
De werkgroep beheert twee Facebookpagina’s: @dekringen2 en De Kringen Nederland.  
Met ons Instagram account: @dekringen weten we ook steeds een groter publiek te bereiken. 
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. Denk 
bijvoorbeeld aan TikTok. Maar daarvoor ontbreekt de tijd en personele bezetting van de 
werkgroep. 
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De cijfers 

 
NB: Een volger hoeft geen liker te zijn en omgekeerd hoeft een liker de pagina niet te volgen. Volgen wil 
zeggen dat iemand aangeeft onze berichten in zijn of haar tijdlijn te willen ontvangen. Of dat ook gebeurt 
wordt grotendeels bepaald door het algoritme van Facebook.  
 
Nieuwsbrief 
In 2020 is de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Dit geheel in lijn van de nieuwe huisstijl. 
Daarnaast is de werkgroep voor het verzenden van de nieuwsbrief overgeschakeld van het 
systeem Mailpoet naar Mailchimp. De werkgroep heeft dit jaar met moeite vier digitale 
nieuwsbrieven uit weten te brengen, natuurlijk doordat er vanwege corona niet veel activiteiten te 
melden waren. En werden er wel activiteiten aangekondigd, dan was dat in de daaropvolgende 
nieuwsbrief reden om te melden dat het werd afgelast. Daarnaast moesten er helaas ook een 
aantal In Memoriams geplaatst worden.   
 

Vooruitblik 2021 
Nieuwe huisstijl: Het komend jaar zal vooral in het teken staan van het verder toepassen van 
de nieuwe huisstijl. Denk daarbij aan het verder door ontwikkelen van nieuw 
promotiemateriaal. Maar ook het breder beschikbaar maken van digitale middelen zodat de 
kringen zelf lokaal promotie kunnen maken. De werkgroep Communicatie kan bijvoorbeeld 
een folder of een advertentie maken voor een kring of regio met de vermelding van de eigen 
contactgegevens. 
 
Input voor externe communicatie: Vanuit de werkgroep Communicatie is natuurlijk de hoop 
dat er in 2021 weer volop activiteiten gemeld kunnen worden die ook daadwerkelijk 
doorgang vinden. De werkgroep blijft benadrukken dat zij als werkgroep Communicatie ook 
afhankelijk zijn van de input van kringleiders. De werkgroep is er om hen te ondersteunen bij 
het werven van nieuwe leden. Maar ook om activiteiten die kringen zelf regionaal organiseren 
landelijk te promoten. Het aanmelden van activiteiten is belangrijk om deze tijdig op de site of 
in een nieuwsbrief te plaatsen. En hoe meer er gemeld kan worden, des te zichtbaarder we 
zijn als organisatie. En daarmee dragen we bij aan het succes van kringen en De Kringen in het 
algemeen.  

Communicatie-kanaal Likers per 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 Netto resultaat  
Facebookpagina 
dekringen2 599 705 787  82 plus 

Facebookpagina De 
Kringen Nederland 935 922 919 min 3 

         

Communicatie-kanaal Volgers  per 1-1-
2019 1-1-2020 1-1-2021 Netto resultaat 

Facebookpagina 
dekringen2 635 739 839 100 plus 

Facebookpagina De 
Kringen Nederland 935 922 923 Plus 1 

     

Communicatie-kanaal Volgers  per 1-1-
2019  1-1-2020 1-1-2021 Netto resultaat 

Instagram 0 317 496 179 plus 
        

Communicatie-kanaal Abonnees 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 Netto resultaat 
Nieuwsbrief De Kringen ?  797  848 Plus 51 
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Personele bezetting werkgroep: Een bredere basis in de bezetting van de werkgroep 
Communicatie is zeer gewenst maar blijft lastig. Met één of twee mensen erbij kan de 
werkgroep zich wat vaker online laten zien en kan iemand zich richten op het maken van een 
communicatie- en marketingplan. Zo’n plan maakt het mogelijk om meer doelgericht onze 
communicatiekanalen in te zetten en om de resultaten daarvan beter te evalueren.  
 
Statistieken 
Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is de werkgroep Communicatie ook wat 
meer geanonimiseerde gegevens gaan verzamelen (statistieken dus). Daardoor hoopt de 
werkgroep meer inzicht te krijgen in wat de trend is in de communicatie en hoe die misschien 
verbeterd kan worden. Maar daarvoor zal in de toekomst misschien ook een externe expert 
advies over moeten gaan geven.  
 
Adverteren 
De werkgroep Communicatie acht het wenselijk om meer betaald te adverteren op o.a. 
Facebook en Instagram. Dit om het bereik te vergroten van onze berichten en activiteiten. 
Daarvoor is het belangrijk dat er in de jaarbegroting een budget wordt vastgesteld. Hoe groot 
dat budget moet zijn is onderwerp van adviezen die extern ingewonnen zouden moeten 
worden. Tevens zou dit onderdeel moeten vormen van een jaarlijks Communicatie- en 
Marketingplan.  

 

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. 
In 2020 waren twee trainingen gepland voor kringleiders, ondanks de vele aanmeldingen kon de 
eerste training geen doorgang vinden wegens de Lockdown. De hierop extra ingelaste trainingsdag 
in juli werd goed bezocht en positief ontvangen. Een in het najaar geplande kringleiderstraining 
heeft wegens corona helaas niet door kunnen gaan. 
De werkgroep begon met het trainen van de trainers, in 2020 zijn er twee teamdagen 
georganiseerd waarbij onder andere een externe trainster onze trainers heeft getraind. 
De werkgroep Trainingen is uitgebreid met een nieuwe trainer: Marcel Mos.  Per 31 december 
2020 bestonden we daarmee uit de trainers Gijs Steeghs, Jan van Harskamp, Harald Roelofs, Orfea 
van Hest en Marcel Mos. Coördinator is Richard Raemaekers. 
 

Vooruitblik 2021 
De werkgroep Trainingen organiseert dit jaar twee trainingen (in het voorjaar en in het 
najaar) voor kringleiders. Focus ligt hierbij op de beginnende kringleider, naar aanleiding van 
de aanmeldingen zullen de trainingen worden aangepast waardoor de training ook 
interessant is voor gevorderde kringleiders.  
In 2021 zijn er twee teamdagen gepland. Voor training, teambuilding en informatie 
uitwisseling. Hiermee wil de werkgroep de kwaliteit van de trainingen blijven versterken. 
In deze coronatijd gaat de werkgroep kringleiders de optie bieden om online met een trainer 
te sparren over trainingen of de mogelijkheden van het organiseren van een veilige (digitale) 
kringavond. 
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4.5 Werkgroep Kringenboot 
De Kringen was ingeloot om in 2020 mee te varen met de Pride in Amsterdam! In verband met 
meedoen in Amsterdam werd de aanmelding voor de Pride in Utrecht geannuleerd. 
Helaas werd vanwege corona de Pride in Amsterdam, en uiteraard ook de Pride in Utrecht, 
geannuleerd. Er vond online een alternatief programma plaats. 
De werkgroep bestaat uit Cees Vlasblom, Rob van Dijk, Johan van Rooij en Walter de Quaasteniet. 
 

Vooruitblik 2021 
De Kringen zal in 2021 deelnemen aan de botenparade van Pride Amsterdam. Alsnog zien we 
het als een kans om de nieuwe huisstijl te promoten.  

 
4.6 Werkgroep Roze Zaterdag 
Oorspronkelijk stond op 20 juni 2020 een Roze Zaterdag in de Friese hoofdstad Leeuwarden 
gepland, maar deze werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.  
De werkgroep Roze Zaterdag 2020 bestaat uit Cees Vlasblom en een aantal helpers. 
 

Vooruitblik 2021 
Roze Zaterdag 2021 zal dus (hopelijk) worden gehouden in Leeuwarden. De Kringen wil zich 
ook hier presenteren in de nieuwe huisstijl.  

 
4.7 Werkgroep Jongeren 
De werkgroep Jongeren heeft, net als afgelopen jaren, geen leden en daarom zijn er in 2020 geen 
specifieke activiteiten ontplooid.  
 

Vooruitblik 2021 
Met vrijwilligers, die activiteiten willen ontplooien, speciaal gericht op jongeren, kan het 
aanbod van De Kringen voor deze doelgroep aantrekkelijk worden. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij het bestuur. 

 
4.8 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, met een cyclus van 18 maanden, Ontmoetingsdagen georganiseerd.  
De organisatoren van de Ontmoetingsdagen zijn Adriaan Kokx, Hans Koeze en Jan Willem Meijer. 
De Ontmoetingsdag, welke zou plaatsvinden in Theaterhuis De Berenkuil te Utrecht op zaterdag 5 
september 2020, werd vanwege corona geannuleerd.  
 

Vooruitblik 2021 
De Ontmoetingsdag is gepland op 4 september 2021. Vanwege de coronamaatregelen is het 
nog niet duidelijk of en op welke manier deze dag door kan gaan. 

 
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 2020 geen activiteiten ontplooid.  
 

Vooruitblik 2021 
Vrijwilligers die actief willen worden voor deze werkgroep, kunnen zich bij het bestuur 
melden. 
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5. Kringenjaardag 
In verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd 
de Kringenjaardag, welke plaats zou vinden op zaterdag 4 april 2020 geannuleerd. Het bestuur 
onderzocht de mogelijkheid van een 'online meeting' en keek naar een andere datum.  
 
Het bleek lastig om de Kringenjaardag digitaal te organiseren. Verzetten bracht ook onzekerheden 
met zich mee. Daarom werd per mail, in twee termijnen, aan diegenen die stemrecht hebben 
instemming gevraagd met het inhoudelijk- en het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 
2020. De vragen in de eerste termijn werden gedeeld en beantwoord. Er werden geen vragen 
gesteld in de tweede termijn en er werden geen tegenstemmen ontvangen. Daarmee beschouwde 
het bestuur jaarverslag 2019 en de begroting 2020 als akkoord. 
 

Vooruitblik 2021  
Het streven is om dit jaar op zaterdag 10 april de Kringenjaardag wel online te organiseren. 
Om deze online meeting zo passend mogelijk te maken zal tevoren een peiling plaats hoeveel 
mensen (kringleiders en actieve vrijwilligers) belangstelling hebben voor een online meeting.  

 
 
6. 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 2020 zou een Themadag plaatsvinden gericht op communicatie en marketing. Er was een 
afwisselend programma samengesteld, met aandacht voor de nieuwe huisstijl en website, 
inspiratie op het gebied van communicatie en oefenen met het schrijven van een persbericht. 
Naast de werkgroepen Website en Communicatie, zouden twee experts hierin een bijdrage 
leveren. Het programma was rond, de uitnodiging verstuurd. Helaas zag het bestuur zich alsnog 
genoodzaakt om de Themadag niet door te laten gaan gezien de aangescherpte maatregelen 
rondom corona. 
 

Vooruitblik 2021  
Het streven is om in 2021 bovengenoemde Themadag alsnog te organiseren. 

 
 

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 op 3 mei 2020 organiseren. Er was een leuk 
programma samengesteld door Silvo Meulendijk en Katherine Kolff.  
Helaas werd door de coronamaatregelen deze activiteit geannuleerd.  
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7.2  Bowlen en Tapas Nijmegen 
De Kringen Nijmegen heeft in 2020 het jaarlijkse kringenuitje ‘Bowlen en Tapas’ georganiseerd, 
een  activiteit die wordt opengesteld voor kringleden uit het hele land. Op 15 februari 2020 waren 
er een viertal bowlingbanen gereserveerd waar naar hartenlust gebowld kon worden om daarna 
gezellig tapas te eten. De middag en avond werden druk bezocht, kortom een geslaagde activiteit.  
 

Vooruitblik 2021  
In mei 2021, onder voorbehoud, is het volgende kringenuitje gepland, deze keer onder de titel 
‘Bowlen en diner’. De vooraankondiging staat inmiddels op de website. Houd onze site in de 
gaten voor latere updates.    

 
7.3 Kerstkring 
Net als de andere activiteiten, kon de kerstkring geen doorgang vinden wegens corona.  
De Kerstkring staat open voor iedereen. Kringleden, niet leden, mannen, vrouwen en kinderen zijn 
welkom. Deels zijn er gezamenlijke activiteiten, deels kent het programma veel vrijheid.  
De organisatie van de Kerstkring is in handen van Fred Verhagen. 
 

Vooruitblik 2021  
In 2021 zal deze activiteit naar verwachting wederom georganiseerd worden.   
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8. Financieel verslag 
Het was een financieel gek jaar, niet vergelijkbaar met welk ander jaar dan ook dat de Stichting De 
Kringen heeft bestaan. Hieronder staat de financiële verantwoording van 2020 en een begroting 
voor 2021.  
 
8.1 Winst & Verliesrekening 
 

 
 
Allereerst valt op dat er een groot verlies is gemaakt van bijna € 20.000. Dat is erg veel op een 
gebalanceerde begroting van € 12.200. Er is ook een buitengewone begroting voor 2020 
opgesteld, waarbij een aantal posten is te verklaren. Maar niet alles, ik had al geschreven dan 
2020 een financieel gek jaar was. 
 

8.2 Resultaat Buitengewone reserve 
 

 
 
Als we naar het totaal kijken was de begroting dus € 12.200 + € 96.603 = € 108.803. Dit zou een 
saldo van € 108.803 (uitgaven) — € 12.200 (inkomsten) van € -96.602 mogen zijn, dat wil zeggen 
dat we overschot zouden hebben van € 96.602 — € 19.759 = € +76.843. Echter zo rekenen wij niet, 
daar we al de activiteiten die gepland waren niet hebben kunnen uitvoeren. 
Daarom een paar verklaringen van het negatief resultaat. 

1. Het bestuur heeft € 5.500 meer uitgegeven dan begroot. De voornaamste kostenpost is 
hierbij het archief van de afgelopen 5 jaar op orde te krijgen. Daarnaast is er nog de 
eindejaar actie geweest waar de kringleiders en vrijwilligers van hebben mogen snoepen. 

Financieel overzicht
per 31-12-2020 Begroot dec-20 Begroot dec-20 Begroot Resultaat
Stichting 1.500 1.754 11.000 9.500 6.176
 - Kringbijdragen 7.404
 - overige 526
Bestuur 1.200 6.785 -1.200 -6.785 
Kringenjaardag 2.750 -2.750 0
Communicatie 150 4.058 -150 -4.058 
Website 500 10.218 -500 -10.218 
LIP 100 121 -100 -121 
Themadagen 1.000 847 -1.000 -847 
Trainingen 1.000 2.121 -1.000 -2.121 
Projecten 4.000 1.200 -2.800 0
 - Utrecht CP 0 0
 - A'dam CP 64 0 -64 
 - Nijmegen BA 572 0 -572 
 - Gromngen HL 1.458 310 0 -1.148 

Totaal 12.200 27.999 12.200 8.240 0 -19.759 

Uitgaven Inkomsten Saldo

81.080
9.000
3.000
3.522

96.602

Buitengewone reserve –  Amsterdam Canal Pride
Buitengewone reserve – Training
Buitengewone reserve – Diverse activiteiten

Totaal

Begroting Buitengewone reserve in 2020
Buitengewone reserve – Promotie
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2. Communicatie heeft wat meer gekost, echter deze kosten waren opgenomen in de 
promotonele post van de buitengewone begroting en was dus gedekt. 

3. De website heeft veel meer gekost, maar dat was ook opgenomen in de promotionele 
post van de buitengewone begroting. 

4. De trainingen hebben doorgang gevonden, maar de extra maatregelen die moesten 
worden genomen vanwege de corona waren nodig. Dit waren grotere locaties met 
voldoende afstand tussen de deelnemers en extra reis- en parkeerkosten vanwege het OV. 
Wel is er dekking vanuit de buitengewone begroting. 

5. Een aantal projecten heeft geen uitvoering gevonden (ja wegens corona), zodat de post 
niet  geheel is gebruikt.  

6. De kringenbijdrage is door een aantal kringen niet voldaan. Sommige kringen zijn niet bij 
elkaar geweest en sommige kringen hebben opgehouden te bestaan om diverse redenen.  

Korte tussentijdse conclusie: ja we hebben een groot negatief resultaat behaald, maar het is 
grotendeels afgedekt in de buitengewone begroting voor 2020. 
 
8.3 Balans 2020 
De balans over 2020 (daar waar ons geld zit): 
 

 
 
In de balans aan de linkerzijde valt op dat een groot deel van de spaartegoeden zijn overgeheveld 
naar de beleggingen bij Triodos bank. In een beleggingsstatuut heeft het bestuur vastgelegd, dat 
er duurzaam belegd moet worden en dat er weinig risico’s mogen worden aangegaan (dit 
Beleggingsstatuut is opvraagbaar bij de secretaris). 
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. Ook is zichtbaar een bedrag van € 2.252 van het Steunfonds De Kringen. Deze is 
eind 2020 opgeheven en het resultaat is overgeheveld naar de Stichting De Kringen.  
Het verlies van € 19.759 zal worden afgeboekt van de buitengewone reserve. 
 
 

Omschrijving 1-1-2020 31-12-2020 Omschrijving 1-1-2020 31-12-2020
Triodos fondsen 359.354 Eigen Vermogen 1 1 
ING-bankrekening 2.434 4.233 Algemen reserve 749 749 
ING-Vermogensrekening 854.227 464.249 Frans vd Camp fonds 2.673 2.673 
ASN-Spaarrekening 99.026 99.042 Reserve Jubilea 3.607 3.607 
Triodos-Bankrekening 12.505 Reserve Trainingen 9.491 9.491 

Reserve Landelijke Kringen 2.555 2.555 
Reserve Communicatie 5.593 5.593 
 Reserve Kaderactiviteiten 787 787 
Reserve Jongerenactiviteiten 3.363 3.363 
Reserve Steunfonds 2.252 
Buitengewone reserve 926.869 926.869 

Vooruitbetaald 3.942 Nog te betalen 5.145 

Saldo Verlies -19.759 

Totaal 955.687 943.325 Totaal 955.687 943.325

Activa Passiva
Financiele balans
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Maar hebben we wel verlies gemaakt? We hebben immers al een groot deel van onze “spaareuri” 
belegd in fondsen van de Triodos bank. Wij zijn op een laat tijdstip gestart met de inleg hierop, 
zodat we de aandelendip van maart 2020 als gevolg van de eerste Lockdown hebben gemist. We 
hebben vanaf juli elke maand € 60.000 ingelegd. Hieronder is het resultaat te zien. 
 
8.4 Resultaat beleggingen  
 

 
 
Op de balans is het ingelegde bedrag van € 359.354 opgenomen, waarbij de inlegkosten zijn 
verrekend (anders zou het € 360.000 zijn geweest). Zou op de balans de waarde van de 
beleggingen op eind december 2020 zijn meegenomen, dan zou het verlies van € 19.759 zijn 
gewijzigd in een winst van € 21.711 — € 19.759 = € 1.952. 
Kortom: een bewogen jaar, waarin het jammer is dat de geplande activiteiten (na ½maart 2020) 
geen doorgang hebben gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waarde op
Triodosbank-beleggingen Ingelegd 31-12-20
Global Equity Impact Fund 219.919 239.326
Pioneer Impact Fund 8.683 10.473
Eurobond Impact Fund 93.764 93.722
Fair Share Fund 33.893 33.978
Renewables Europe Fund 3.095 3.784

Totaal 359.354 381.283

"Resultaat" 21.929
 "Verkoopkosten 0,4%" -88 
Beheerskosten -131 

Totaal resulaat 21.711
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8.5 Begroting 2021 
Tja, nog steeds is er een Lockdown, zodat het maar weer de vraag is of geplande activiteiten van 
2021 doorgang kunnen vinden. Dus aannemende dat er betere tijden komen, heeft het bestuur de 
volgende begroting opgesteld. 
 

 
 
 

Begroting 2021 Uitgaven Inkomsten
Begroot Begroot

Stichting 2.000
 - Kringbijdragen 10.000
 - overige
 - archivering 1.750 1.750 Uit reserve Steunfonds
Bestuur 2.000
Kringenjaardag (virtueel) 3.500
Kringenjaardag (fysiek) 2.000
Communicatie 20.000
Promotie 50.000
Website 2.000
LIP 200
Themadagen 2.000 600 Uit vooruitbetaald
Trainingen 1.500
Projecten 4.000 900
 - Utrecht CP pm
 - A'dam CP 10.000 3.200 Uit vooruitbetaald
 - Nijmegen BA 500

Dekking uit reserve 85.000

Totaal 101.450 101.450
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 9. Aantal kringen en kringleden 
Op 31 december 2020 kende de organisatie 87 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 2020 hebben 423 
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 2020 is er vijfmaal een beroep gedaan op één 
van de vertrouwenspersonen. 
 
 
11. Colofon 
Bestuur 
Het bestuur van De Kringen bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen: 
Walter de Quaasteniet, voorzitter 
Gerrit Bruggink, interim penningmeester 
Katherine Kolff, algemeen lid 
Marleen Jansen, secretaris 
 
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 te Utrecht onder nummer 
41049505. ANBI-nummer: 814800105. 
Giften zijn welkom op bankrekening NL37INGB0003945508 t.n.v. Stichting De Kringen. 


