
Toelichting bij  Financiële Administratie COC Noordoost Brabant – 

1-1-20 /m 31-12-20 

 

Werkwijze 

De penningmeester hanteert de volgende werkwijze: 

• Uitdraai van bankafschrift 1x per  maand: 

o waarna t.a.v iedere betaling of ontvangst een specifiek nummer wordt 

toegekend. 

o De gespecificeerde betaling of ontvangen middelen worden adhv dat nummer 

achter de bankafschriften ingevoegd middels een kopie van de betreffende 

bon/declaratie/betaling etc. 

o De werkelijke kassabon wordt gekopieerd omdat de boekhouding meerdere 

jaren beschikbaar moet blijven en het voor de bonnen gebruikte materiaal vaak 

vervaagt. De werkelijke bonnen zitten wél in een verzamelmap. 

• Verzameling van alle bankafschriften per maand via aparte tabbladen 

• In een Excel-bestand worden alle uitgaven en inkomsten met dezelfde nummering 

eveneens bijgehouden en toegewezen aan een specifieke begrotingspost, zodat voor de 

resultatenrekening gespecificeerd kan worden op welke begrotingspost een bepaalde 

uitgave of inkomst betrekking had. 

• Aan het eind van het jaar wordt ten behoeve van het jaarverslag en de verslaglegging aan 

de subsidieverstrekkers een eindafrekening gemaakt waarbij begroting en werkelijke 

uitgaven inzichtelijk worden gemaakt. 

• Er wordt gewerkt met een administratie van 1/1 t/m 31/12. Kosten gemaakt en 

gedeclareerd in dat jaar worden verwerkt, evenals de inkomsten. Dat heeft incidenteel 

effect op de uitgaven in het volgende jaar. Doch overall werkt deze aanpak prima en leidt 

niet tot grote afwijkingen in de administratie noch de begroting. 

  



 

Begroting en Balans 

1. Balans 2019 vs. Balans 2020 (zie bijlage 1) 

In vergelijking met 2019 is het vermogen van COC NO Brabant gestegen met € 458,10. Dit laat zich 

verklaren door het feit, dat in 2020 de COVID-19 pandemie uitbrak waardoor tal van activiteiten geen 

doorgang konden vinden. Daarentegen is extra geïnvesteerd in promotiemateriaal, waar ook in de 

komende jaren nog gebruik van gemaakt zal kunnen worden. Voorts is met onze subsidieverstrekkers 

overeengekomen dat we het restant aan subsidiemiddelen van 2020 (positief saldo van € 4.321,36) 

in 2021 mogen benutten voor vernieuwen/opfrissen website, digitale nieuwsbrief en 

doorontwikkeling social media. De vernieuwde website zal naar verwachting rond 1 juli “live” gaan. 

Opgave van de Saldi Spaarrekening (NL37 INGB 0002 6894 55) 

1/1/20:  € 65.602,21 
31/12/20: € 65.622,52 

 

Opgave van de Saldi Lopende Rekening (NL37INGB 0002689455) 

1/1/20  € 3823,33 
31/12/20   € 4261,12 

 

  



2. Begroting 2020 vs. Werkelijke Uitgaven 2020 

 

 

3. Begroting 2021 

De begroting 2021 is goedgekeurd door de ALV in haar vergadering van 28 oktober 2020. 

 

Declaratiebeleid 

Omwille van de praktische werkbaarheid worden declaraties middels e-mail, aangevuld met kopie 

bon of aanschafbewijs e.d.,  waarvan afdoende duidelijk is gemaakt dat deze uitgaven daadwerkelijk 

gedaan zijn én duidelijk is op welke activiteit de uitgaven betrekking hebben ook door de 

penningmeester goedgekeurd. 

In geval van twijfel vindt navraag plaats en evt. alsnog een schriftelijke declaratie met nadere 

toelichting. 

Het bestuur is te allen tijde geïnformeerd over deze gang van zaken en kan hier goed mee uit de 

voeten. Het gaat immers om het helder kunnen maken waarom en waaraan een betaling is gedaan. 

Het invullen van een declaratieformulier alleen geeft daarover geen zekerheid.  

BEGROTING VS WERKELIJKE UITGAVEN COC NO BRABANT 2020

UITGAVEN BEDRAG WERKELIJK INKOMSTEN BEGROOT WERKELIJK

2.1. Algemeen Gemeentelijke subsidie 's-Hertogenbosch 15260 15260

Brabant Pride ontwikkelen 700 0 Gemeentelijke subsidie Oss 7000 7000

activatie kleine gemeenten 500 0 Voorlichting op scholen 4200 1615,25

roze ambassadeurs 1000 0 Media en Communicatie (inkomsten advertenties), donaties2000 595

Idahot-Pride-Coming Out-Paarse Vrijdag 4500 6964,4 Contributiedeel leden 4000 4626,27

Regnboogpunten Horeca 0 0

2.2. Kwetsbare Groepen & ledenactiviteiten

Jongeren 1750 1481,54

Ouderen 1000

Transgenderpersonen 2000

LHBT met verstandelijke beperking / Café Ook Zo! 750 462,15

LHBT migranten/nieuwkomers 1250

Ledenactiviteiten 0 1529,93

2.3. Voorlichting 6000 1077,45

2.4. Veiligheid 3500 0

2.5. Sport 500 0

3. Algemene Zaken

Huisvesting e.d. 5000 3300,44

Communicatie & Promotie 4000 9959,25

Totaal 32450 24775,16 Totaal 32460 29096,52

Activiteiten

Positief Saldo 2020 4321,36

29096,52 -/- 24805,16

Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag 

2.1 Acties & special events 5.500 Subsidie den Bosch 15.500 

2.2 Werkgroepen 5.000 Subsidie Oss 7.000 

2.3 Voorlichting 5.000 Inkomsten uit Voorlichting 
op Scholen 

3.000 

2.4 Veiligheid 3.500 Inkomsten uit 
Advertenties 

1.500 

2.5 Sport 3.000 Contributie deel leden 4000 

3.1 Huisvesting en 
Algemene Kosten 

5.000   

3.2 Communicatie (on- en 
offline) 

4.000   

TOTAAL 31.000 TOTAAL 31.000 

 



In de opinie van het bestuur is het vooral aan de penningmeester om te beslissen of een verzoek tot 

uitbetaling voldoende onderbouwd is. Ten aanzien van de declaraties over 2020 bestaat daarover bij 

het bestuur geen twijfel. 

Slotopmerking vanuit het bestuur bij de toelichting over financiële administratie 2020 

Inzake de (al eerder gedane en nu herhaalde) aanbeveling van de kascommissie voor de jaren 2020-

2021 om over te gaan tot aanschaf van een boekhoudsysteem en de toezegging van het bestuur in 

de ALV’s van 15 juli resp. 28 oktober 2020 daar serieus naar te kijken: 

Dit hebben wij zeker overwogen. Echter: via Excel is ons inziens de gevoerde administratie voldoende 

transparant en compleet. De kosten voor aanschaf van een boekhoudsysteem én het jezelf eigen 

moeten maken van het systeem wegen voor het bestuur niet op tegen de evt. voordelen van een 

geautomatiseerd systeem. Er zijn bijv. dit jaar nog geen 150 transacties geweest, dat is aan de hand 

van het gevoerde systeem goed te herleiden. Ook in “gewone” (corona-vrije jaren) neemt het aantal 

transacties niet zodanig toe dat dit per se de aanschaf van een boekhoudsysteem rechtvaardigt of 

noodzakelijk maakt. 

Wij trekken evenwel lering uit de gedane suggesties en zullen dit document voortaan als de basis van 

onze administratie zien én bij een volgende kascommissie zal de penningmeester voorafgaand aan de 

controle deze toelichting verstrekken, alsmede de betrokken inhoudelijke jaarverslagen. Deze geven 

immers vaak al een verklaring voor de aan-/afwezigheid van bepaalde kosten of inkomsten.  

Daarnaast zal de penningmeester voorafgaand aan de beoordeling door de kascommissie een 

mondelinge toelichting geven op de gevoerde boekhouding, zodat eventuele vragen vanuit de 

kascommissie direct beantwoord kunnen worden.  

w.g. het bestuur COC NO Brabant 
d.d. 18 juni 2021 
  



Bijlage 1 

 

COC NoordoostBrabant 
 

Balans per 31 december 

 

 

Activa    2019        2020 
 

 

Vordering 
 

Waarborgsom Post NL      85                85 

                                                       

                                                                               

 

Liquide middelen 
 

ING                                         3.823         4.261 

 

                                                        ______         ______ 

                                                                         

                                                           3.908           4.346               

                                                       ======        ====== 

                                               

                                                                          

                                                                         

 

 

 

PASSIVA   
 

Kapitaal 

 

Algemene reserve                            3.908               4.346 

                                                        =====             ===== 

 

 

Pride Donatie Fonds 

 

ING                                                  65.572           65.602 

rente                                                        30                  20 

                                                         ______         _______ 

 

                                                          65.602           65.622   

                                                        ======         ====== 

 

                
 


