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1. Inleiding 

Voor jullie ligt het jaarverslag van 2019. Een jaar waarin het nodige gebeurde in onze community. Zo deed in 
januari de “Nashville Verklaring” veel stof opwaaien, omdat ze suggereert dat mensen met een andere 
seksuele geaardheid ziek zijn, en dat ze moeten genezen. Omdat homoseksuelen, transgenders, biseksuelen, 
zonder blikken of blozen onrein worden genoemd. In onze regio kwam een tegengeluid op gang na artikelen 
van Lei Lennaerts en Jan van Velthoven in het Brabants Dagblad. Er werden regenboogvlaggen gehesen aan de 
gemeentehuizen van o.a. Den Bosch, Oss, Haaren, Heusden en Waalwijk ‘want hier mag iedereen zichzelf zijn’. 
En ook aan de Maartenskerk in Zaltbommel (waar de SGP de grootste partij is!) wapperde zo’n vlag. De 
Nashvilleverklaring en het daarin verspreide gedachtegoed toont eens te meer aan hoe belangrijk het is, dat 
deze zin is weg gevallen. 

Ook bij het COC NO Brabant gebeurde het nodige. Een ledenraadpleging vond in oktober 2018 plaats via een 
tweetal “roze ronde tafels” georganiseerd. De goede gesprekken met onze leden gaven een belangrijke impuls 
aan de invulling van de vraag hoe het verder moest/kon met onze vereniging, waarover we in april 2019 met 
elkaar in gesprek gingen. En die gesprekken leidden in juni 2019 bij de ALV tot   een nagenoeg volledig nieuw 
bestuur.  
 
Dit maakte 2019 dus ook tot een overgangsjaar, met deels activiteiten nog georganiseerd door en vanuit het 
oude bestuur, deels werden zaken opgepakt door het nieuwe bestuur. Het oude bestuur, bestaande uit Jan van 
Velthoven, Peter Sleutjes en Rob van Geffen, zeggen we graag nogmaals dank voor hun enorme inzet voor onze 
vereniging. Niet alleen in 2019 maar vele  jaren daarvoor. We zijn blij dat Jan en Peter zich blijvend inzetten 
voor het COC, o.a. via hun bijdrage aan de Bossche Roze, voor de ouderen en hun niet aflatende adviesrol 
richting het nieuwe bestuur. 
 
Helaas kreeg het nieuwe bestuur in 2019 ook te maken met het vertrek van 2 bestuursleden. Dat maakte het 
begin voor het nieuwe bestuur niet altijd even makkelijk, maar er werd en wordt hard en met toewijding 
gewerkt aan het voor elkaar krijgen van activiteiten voor onze leden, onze zichtbaarheid en de acceptatie en 
normalisatie van LHBTIQQI-ers in met name de grote gemeenten in ons verenigingsgebied.  
 
Acceptatie, emancipatie en integratie worden geactiveerd door spraakmakende actualiteiten 
en initiatieven. Een belangrijk en mooi voorbeeld daarvan is de actie Iedereen Mag Zoenen.  Rond Coming Out 
Day in oktober werd een postercampagne gelanceerd, ontwikkeld door de initiatiefgroep “iedereen mag 
zoenen” met financiële steun van het COC Noordoost Brabant. De postercampagne, ondersteund door online-
activiteiten, werd goed ontvangen en een vervolg gegeven met meerdere activiteiten die bijdragen aan de 
zichtbaarheid van de LHBTIQQ-gemeenschap in het leven van alledag. Een lijn van activiteiten die we dan ook 
in 2020 en verder graag doorzetten, samen met de initiatiefgroep. Daarbij ligt het voor de hand om met andere 
COC-verenigingen op te gaan trekken. Vanuit oa. Utrecht – Leiden – Tilburg/Breda en Leeuwarden is inmiddels 
belangstelling getoond om de campagne samen verder uit te breiden.  
 
Maar naast deze zichtbaarheid wordt voortdurend en blijvend inzet gevraagd voor onze kernactiviteiten, zoals 
de voorlichting, Jong&Out, Café OokZo! en Salon40+. Gelukkig maken steeds meer scholen gebruik van ons 
aanbod tot voorlichting. Een mooi succes in 2019 was de lancering van de vernieuwde leermethode Hand-in-
Hand voor het basisonderwijs, gelanceerd tijdens Coming out day op basisschool Hertogin Johanna in Oss. 
 
Hoewel er al veel bereikt is op het terrein van de LHBTIQ-emancipatie blijkt steeds maar weer uit cijfers van tal 
van onderzoeken dat we in het kader van normalisatie nog een lange weg te gaan hebben. Er is zelfs in veel 
gevallen nog geen sprake van acceptatie. In hun leven krijgen zeven op de 10 LHBTIQ-ers te maken met fysiek 
of verbaal geweld wegens hun (seksuele) identiteit. Van de transgenderpersonen kreeg zelfs bijna de helft in de 
afgelopen twaalf maanden te maken met geweld. ‘Homo’ is op scholen het meest gebruikte scheldwoord, 
LHBTIQ-jongeren worden tot vier keer vaker gepest en de suïcidecijfers liggen in deze groep bijna vijf keer 
hoger dan gemiddeld.  Landelijke cijfers, die ook in Noordoost Brabant van toepassing zijn. Kortom: Er blijft nog 
volop werk aan de winkel. Samen kunnen we nog veel meer verschil maken dan nu het geval is. Daarbij is de 
inzet van onze vrijwilligers onmisbaar. We zijn enorm dankbaar voor een kleine groep van vrijwilligers die 
steeds maar weer “oproepbaar” zijn en zelf met ideeën komen voor activiteiten. Maar zien tegelijkertijd ook de 
voortdurende noodzaak meer mensen te betrekken, een zorgpunt maar ook een mooie uitdaging.  
 



 

In dit jaarverslag kijken we terug op 2019. Wat ging goed, en waar kunnen we ons nog verbeteren? En 
natuurlijk laten we zien hoe we het financieel gedaan hebben.  Met dit jaarverslag zeggen wij ook dank aan de 
beide regenbooggemeenten voor hun steun, niet alleen in financiële zin, de bijdragen van onze leden en de 
steun van ondernemers en particulieren die het mogelijk maken onze activiteiten te realiseren. Onze dank is 
groot! 
 
w.g.,  
 
Het bestuur COC Noordoost Brabant 
17 juni 2020  



 

 

2. Algemene terugblik op 2019 

In de eerste helft van 2019 is veel aandacht besteed aan de heroriëntatie van het COC NO Brabant op haar 
toekomst. Dat gebeurde o.a. door de Roze Ronde Tafels, gevolgd door suggesties voor het beleid voor de 
komende jaren. En ook werd een enquête gehouden onder de COC-leden (en de bredere doelgroep).  
 
Een van de uitkomsten van de enquête was de bereidheid onder onze leden om te onderzoeken of meer 
samenwerking tussen de 4 Brabantse COC’s mogelijk is. Dit heeft geresulteerd in een aantal oriënterende 
ontmoetingen rond die samenwerking. Positief gevolg van die ontmoetingen is dat de besturen elkaar 
makkelijker weten te vinden, en zo ook de (coördinatoren van de) diverse werkgroepen makkelijker met elkaar 
in contact kunnen brengen. De omvang en ledenactiviteit binnen de 4 COC’s verschilt enorm, en daarmee ook 
de wens om al dan niet eventueel op termijn na te denken over een Brabantbreed COC. Maar in 2019 is een 
goede basis gelegd voor meer intensieve samenwerking in de komende jaren. 
 
Tijdens de ALV van oktober 2019 gaf de ALV groen licht voor het vormen van een zgn. Pride Donatie Fonds 
onder leiding van een adviescommissie, waarin ook niet COC-leden zijn vertegenwoordigd. Het Pride Donatie 
Fonds kan jaarlijks zo’n 5000 € aan subsidie beschikbaar stellen voor activiteiten gericht op de LHBTIQ-
gemeenschap. Een mooie en positieve ontwikkeling binnen onze gemeenschap. In 2019 maakten zij de Coming 
Out Dag-campagne van Iedereen Mag Zoenen mogelijk. Een postercampagne met veel zichtbaarheid in de 
steden ’s-Hertogenbosch en Oss, en ook andere gemeenten in onze regio. 
 

 
 
In haar jaarplan 2020 gaf het nieuwe  bestuur aan de beschikbare middelen vooral in te willen zetten voor de 
zgn. kwetsbare groepen. Daarmee wijkt het bestuur niet af van wat het vorige bestuur ook al deed. Het zijn 
immers juist deze groepen die vaak onze steun hard nodig hebben. Bij onze terugblik op 2019 laten we de 
activiteiten voor deze groepen nog eens de revue passeren (zie paragraaf 3 van dit jaarverslag) 
 
In de 2e helft van het jaar is door het bestuur stevig geïnvesteerd in nieuwe publiciteitsmiddelen, die we 
kunnen inzetten bij activiteiten gericht op onze zichtbaarheid in de maatschappij. Zo’n activiteit was er tijdens 
de kermis in Oss, waarbij vrijwilligers met stempels waarop de tekst “veranker onze rechten in de grondwet” in 
gesprek gingen met bezoekers. Een bijzonder geslaagde actie, waar veel positieve respons op kwam.  
 
 

 
 



 

Tijdens de Urban Trail in ’s-Hertogenbosch liepen de deelnemers door “ons huis” aan de Schilderstraat. Daarbij 
hebben we de bezoekers verblijd met een COC-bandje. Een simpele én sympathieke manier om even de 
aandacht te vestigen op de LHBTIQ-gemeenschap. Een actie die zeer gewaardeerd werd. Een andere activiteit 
werd georganiseerd tijdens het Bossch Winterparadijs. Daar werden kaarten uitgedeeld onder het mom van 
“iedereen mag zoenen”. Een actie, die ook in de pers niet onopgemerkt voorbij ging.  
 
Begin 2019 verhuisden we van de Triniteitstraat naar Babel in de Schilderstraat. Een prachtige nieuwe locatie 
waar we onder de hoede van “Bij Katrien”, samen met Stichting Quiet en Bureau Babel hopelijk een aantal 
mooie jaren kunnen hebben. Onze ledenbijeenkomsten vinden daar plaats, al ervaren we wél het nadeel dat 
we er nog niet echt ook gezellige bijeenkomsten/feesten kunnen organiseren, door het ontbreken van een 
drankvergunning.  We spreken regelmatig met Bij Katrien en Babel hierover en hopen dat in 2020 e.e.a. 
definitief geregeld zal zijn. Daarna zullen we vaker ledenbijeenkomsten kunnen organiseren. 

Op 3 april vond in ’s-Hertogenbosch het symposium “De kracht van vrijmoedig spreken” plaats over 
homoseksualiteit en misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Een symposium waar o.a. Bisschop Gerard De 
Korte sprak. Het blijft belangrijk om aandacht te hebben voor LHBTIQ-ers en het, of misschien beter hun, 
geloof. We zijn dan ook blij te kunnen vaststellen dat ieder jaar opnieuw een aantal van onze leden zich 
inspannen om samen met het Beraad van Kerken rond Coming Out dag een Regenboogviering te laten 
plaatsvinden. In 2019 kende de regenboogviering het thema “All inclusive-Ticket to Diversity”. Het is belangrijk 
om via dit soort vieringen aandacht te hebben en houden voor LHBTIQ-ers en geloofszaken. 

 

3. Onze werkgroepen in 2019 

Jong & Out 

Al weer een paar jaar geleden raakte J&O in “het slop”, om in 2018 gereactiveerd te worden door 2 
bestuursleden, Ruud Maltha en Ron Loos. Na de komst van Luuk, zelf oud-J&O-er, kwam de schwung er echt in: 
Er kwamen nieuwe initiatieven, een ambitieus jaarprogramma, en een meesterzet: de eindejaarsdag naar de 
Efteling! Onze J&O-ers bleken echte Nederlanders, dus een 'gratis' dagje Efteling stimuleerde nogal wat leden 
nu wél te komen, maar, belangrijker nog, ook hun kennissenkring te activeren. Het resultaat is dat het 'balletje 
is gaan rollen'. Er is een grotere kerngroep, een actieve WA-groepsapp en er zijn regelmatig nieuwe 
gegadigden. Kortom, J&O begon in 2019 echt 'te lopen', met per bijeenkomst zo’n 15-20 jongeren. 

 

 

 

Café OokZo! 

Café OokZo! Is een werkgroep van het COC NoB en is bedoeld voor homoseksuele mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Iedere tweede zaterdag van de  maand (15:00 – 19:00 uur) wordt deze 
gezelligheidssoos gehouden. Inmiddels bestaat deze soos al zo’n 16 jaar.  



 

In maart 2019 heeft café OokZo! na een pauze van enkele maanden een doorstart gemaakt bij ons nieuwe 
onderkomen  de Bank van Leening  in de Schilderstraat 33 te Den Bosch. Met een enthousiast team van 5 
vrijwilligers hebben wij onze gasten/bezoekers weer verwelkomd. Het gebouw is ook toegankelijk voor 
rolstoelhouders daar er een lift aanwezig is. Het maandelijks bezoekersaantal varieert van 15 tot 20 personen. 

LHBTIQ+-nieuwkomers 

In 2019 is de projectgroep VRIJ ontstaan. Deze projectgroep is een samenwerkingsverband tussen Stichting 
Thuis in Oss en COC Noordoost Brabant. http://platformvrij.nl/  

Een nieuw platform voor LHBTIQ+’ers met een migrantenachtergrond. Ter bevordering van zelfacceptatie, 
ondersteuning in het ontmoeten van gelijkgestemden en het creëren van bewustzijn binnen de eigen 
culturen.  Via VRIJ! Zoeken we samen met betrokken professionals naar manieren om LHBTIQ'ers uit andere 
culturen te ondersteunen in hun tocht naar zelf-acceptatie. Welke plek kent seksualiteit binnen de Nederlandse 
cultuur? Hoe is dat anders? Hoe zorgen we van binnenuit voor verandering?  

In 2019 hebben we er samen met de projectgroep en de Stichting Marrakech voor kunnen zorgen dat 10 
LHBTIQI-nieuwkomers uit onze regio mochten meevaren met de Canal Pride in Amsterdam. Een ervaring om 
nooit te vergeten, zo gaven de deelnemers aan. Het leidde ook direct tot actieve participatie en bijdragen van 
deze nieuwkomers aan het initiatief en op Coming Out Day deelde één van hen zijn verhaal. Een ontroerend en 
bijzonder moment. 
 
Samen met Regenboogsteden Den Bosch en Oss, COC Noordoost Brabant, Stichting Thuis in Oss en Stichting 
Pink Marrakech zijn we in de tweede helft van 2019 in gaan zetten op het organiseren van  een platformavond 
voor LHBTIQ'ers met een migrantenachtergrond en professionals om te brainstormen over de toekomst en 
richting van dit platform. De eerste avond die daaruit voortkwam was gepland op 23 maart 2020. We hoopten 
op een rustige start van waaruit wij verder zouden bouwen aan de community. Door de Corona crisis zijn wij 
genoodzaakt deze activiteit door te schuiven naar een later moment.  

Voor deze avonden mogen wij de keuken en restaurant van Buro3o in Rosmalen gebruiken. Door samen een 
maaltijd te bereiden komen de verschillende culturen samen en ontstaat een goede sfeer om elkaar aan tafel 
te ontmoeten.  

 

Ouderensalon 

De maandelijkse bijeenkomsten voor ouderen worden eigenlijk al jaren door een vaste groep mannen bezocht. 
Daar zijn we blij mee, maar we hopen ook dat we er in toenemende mate in kunnen slagen om de “salon” 
toegankelijk te maken voor een grotere groep leden. 

Transgenders 

In 2019 werd door het bestuur geld vrijgemaakt voor het opstarten van een transmannengroep. Helaas is het 
nog niet tot bijeenkomsten gekomen. Samen met de initiatiefnemers kijken we in het najaar 2020 of het 
mogelijk en zinvol is alsnog tot een transgroep te komen. 

about:blank


 

Kim Verstappen heeft het initiatief voor een T-loket gelanceerd. Als ervaringsdeskundige wil zij mensen de weg 
wijzen naar professionele zorg en het Transgender Netwerk.  

 

4. Veiligheid en vrijheid 
 
Op 17 mei 2019 werd, in het kader van Idahot, een bijeenkomst rond het themabijeenkomst “Veiligheid voor 
LHBTIQ” georganiseerd. Organisaties als de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Radar en Roze in Blauw, verleenden 
hun medewerking. Wethouder Mike van der Geld opende de bijeenkomst en gaf aan dat waar het gaat om 
veiligheid van LHBTIQQI-ers op papier veel goed geregeld is vanuit de overheid. Maar hij vulde aan dat het 
daarmee nog niet altijd werkelijk veilig is in de maatschappij en de praktijk van alledag, dat moeten we met 
elkaar doen. Hij gaf aan dat het daarom belangrijk was met sportverenigingen in gesprek te gaan, en te werken 
aan de verandering van de macho cultuur daar. En het onderwijs moet ook inclusiever, want …. “jongeren dat 
blijft toch de kern waar we ons op richten.” Hij zou willen uitdragen: “Wees trots op wie je bent, zoek steun bij 
elkaar en laat iedereen in zijn eigen tempo zijn proces lopen”. Het werd een interessante en waardevolle 
avond. 
Een mooie ontwikkeling zagen we in 2019 met de pilot voor het inrichten van zgn. regenboogpunten in 
stadsdeel Den Bosch-west. Dit zijn plekken waar LHBTIQ-ers heen kunnen in geval ze lastiggevallen worden of 
anderszins zich onveilig wanen.  
Hoe mooi zou het zijn als we in 2020, samen met de beide gemeenten, de horeca in den Bosch en Oss zover 
kunnen krijgen dat ook zij zich “regenboogpunt" noemen: een plek waar je als LHBTIQ-er veilig uit kunt gaan!!!  
 
Eerder in de maand mei vond tijdens dodenherdenking een mooie kranslegging door J&O-vertegenwoordigers 
in ’s-Hertogenbosch plaats. In Oss gebeurde dat ook, en ging dat gepaard met een mooie, gloedvolle toespraak 
door Marvin van Erp. Dit alles een dag later gevolgd door een geslaagde aanwezigheid op het 
Bevrijdingsfestival. Er werden leuke gesprekken gevoerd, honderden roze COC-armbandjes uitgedeeld en 
talloze suikerspinnen.   

5. Voorlichting en GSA’s 

De voorlichting binnen het COC NOB is al jaren een zeer goed lopend project. Op ons verzoek heeft de 
coördinator voorlichting BO een kort verslag geschreven over het schooljaar 2019-2020: 

 
 
 
Tijdens Coming Out Day werd vol trots de vernieuwde methode ‘Hand in Hand’ gepresenteerd. Deze methode 
richt zich op de basisschool en behandelt seksualiteit passend bij de belevingswereld van de 
basisschoolleerling. We bieden de methode gratis aan, om voor scholen een zo laag mogelijke drempel te 
bieden.   
 
Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn we in december 2019 aan de slag gegaan om een handzaam 
overzicht voor VO-scholen te bieden van alle mogelijke vormen van voorlichting en training op basis van de 
behoefte van VO-scholen.  
 

In januari 2019 zijn wij met een klein groepje (Ans Duijghijsen, Jesper van Lijssel en Tommie Luyben), begonnen aan het 
herschrijven en opnieuw vormgeven van Hand in Hand. Dit alles met toestemming van COC Haaglanden, die de eerste versie in 
2009 hebben uitgebracht. 
 
Dankzij sponsoring van Baril Coatings en een financiële bijdrage van COC Noordoost Brabant, gemeente Den Bosch en Oss, kon 
deze uitgave tot stand komen en zijn er 500 exemplaren van gedrukt. 
 
Deze vernieuwde uitgave is eerst digitaal naar zo’n 75 scholen doorgestuurd en de papieren versie naar 25 belangstellende 
scholen en schoolbesturen. Ook de GGD Den Bosch heeft Hand in Hand ontvangen. 

                     
                 

                
        

 
                       

                 
 

                     
             

 
                    
                      

    
 

                    
      



 

Mooi is ook te zien dat op een aantal VO-scholen actieve GSA-netwerken “draaien”, waar ook mooie 'Paarse 
vrijdagen' plaatsvinden. Zo zijn in 2019 op het Elde College in Schijndel en Hooghuis Mondriaan in Oss nieuwe 
GSA's opgestart door enthousiaste leerlingen en docenten. 
 

6. Sport 

Op 9 oktober 2019 tekenden we het Sportakkoord met Oss. Onze insteek daarbij is actief de samenwerking 
met de sportverenigingen in Oss op te zoeken en het gesprek aan te gaan, zodat we samen een veilige sociale 
en inclusieve sfeer binnen sportverenigingen kunnen creëren en behouden. 

Nadat in november 2019 een wedstrijd van FC Den Bosch werd stilgelegd vanwege racistische spreekkoren, 
heeft het COC meegedaan in de discussie “hoe verder?”, o.a. tijdens een zgn. haardvuurgesprek op het Bosch 
Winterparadijs. Daarbij hebben we aangedrongen op een aanpak en samenwerking met de Bossche 
amateurvoetbalclubs waar bij het aanpakken van onverdraagzaamheid en racisme inclusief homofobie voorop 
zou staan. Een aanpak waar FC den Bosch graag voor open stond, doch die mede door de uitbraak van Corona 
begin maart 2020 helaas nog niet echt van de grond kon komen.  

7. (Social) Media 

Als COC Noordoost Brabant beschikken we over een eigen “clubblad”, de BosschRoze. Deze verschijnt 1x per 2 
maanden. Daarmee bereiken we al onze leden en gelukkig ook veel niet-leden. Uit de in 2019 gehouden 
enquete bleek grote waardering voor ons blad en werd aangegeven dat er veel prijs op wordt gesteld. Op deze 
plaats dus een stevig dank-je-wel aan de redactie en alle anderen die steeds weer hun steentje bijdragen aan 
de Bossch Roze. 

Naast papieren communicatie hebben we natuurlijk ook de “socials”, waar we gebruik van maken. We zetten 
daarbij voornamelijk in op het delen van nieuws via Facebook en Instagram. Eind 2019 hadden we op Facebook 
zo’n 732 volgers. In de grafiek hieronder kun je zien hoe de verdeling over mannen en vrouwen ligt, en welke 
leeftijdscategoriën ons volgen. 

 

Via Instagram worden we ook goed gevolgd; daar is de leeftijdsopbouw duidelijk wat jonger. Een beeld dat 
natuurlijk breed herkenbaar is.  

Goed is te merken dat het delen van informatie via FB en Insta m.n. door jongeren goed wordt opgepakt. Zo 
meldden zich voor het Winterparadijs op deze manier vrijwilligers en dat hopen we in 2020 verder uit te 
bouwen. 

 



 

8. Financiën 

Alle activiteiten en projecten moeten natuurlijk ook betaald. In 2019 zagen onze inkomsten en uitgaven er uit 
als hieronder weergegeven. We eindigden, mede dankzij een reservering gemaakt in 2018 met een positief 
saldo. 

Resultatenrekening COC NOB  2019 
 
Baten: 
 
* Subsidie gemeente ‘s-Hertogenbosch     15.260,00 
* Subsidie gemeente Oss            7.000,00 
* Contributie                            4.390,80 
* Donaties                                                                   2.263,00 
* Voorlichting                                  1.752,88 
* BosschRoze                                  1.080,00 
                                   31.746,68 
 
Reserveringen 2018      6.700,00 
 
 
Lasten: 
 
* Bij Katrien                                 3.083,27 
* Kantoorkosten                       3.662,94 
* Voorlichting                                 7.980,99 
* BosschRoze                                           4.164,85 
* Jong & Out                                      472,29 
* CaféOokzo!                                      765,98 
* Zondagmiddagsalon                          238,50 
* Genderblender                               32,40 
* Act                                    5,183,32 
* Project “iedereen mag zoenen”         7,884,61  
* Ledenraadpleging                                1.018,26 
* Veiligheid                                 2.805,28 
* Nieuwjaarsreceptie                                     248,00 
* Roze 50+                                      202,44 
                                                    -37.743,13 
         
Resultaat:              703,55 
 
 
 
Opgave gegevens 31-12-2019 
 
Liquiditeitsreserve    2.702,72 
Pride Donatie Fonds                  65.602,21 
                                                   ________ 
 
Totaal    68.304,93 
  



 

COC NoordoostBrabant 
 
Balans per 31 december 2019 
 
 
Activa 
 
 
Vordering 
 
Waarborgsom Post NL       85 
                                                       _____ 
                                                                           85 
 
Liquide middelen 
 
Liquiditeitsreserve                              2.703 
 
Pride Donatie Fonds                       65.602   
                                                      _______ 
 
                                                                            68.305 
                                                                         _______ 
                                               
                                                                           68.388 
                                                                         ======= 
 
 
 
PASSIVA   
 
Kapitaal 
 
Algemene reserve                                              68.374 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Kosten ING 4e Q 2019                                                 14 
                                                                          _______ 
 
                                                                             68.388 
                                                                            ====== 
 


