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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 Versie 3.1

31-12 - 2020 31-12 2019

€ € € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa (0) (0)
Materiële vaste activa (20.133) (31.907)

(20.133) (31.907)

VLOTTENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidies (0) (0)
Gelieerde instellingen (0) (0)
Overige vorderingen en overlopende activa (7.267) (7.836)
Liquide middelen (53.917) (21.002)

(61.184) (28.838)

(81.317) (60.745)

31-12 - 2020 31-12 - 2019
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€ € € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve (9.951) (17.972)
Egalisatiereserve (9.594) (9.594)
Bestemmingsreserves (51.904) (0)
Fondsen (0) (0)

(71.449) (27.566)

VOORZIENINGEN

Reservering sociale lasten (0) (2.730)
Reservering vakantiegeld (0) (3.297)

(0) (6.027)

LANGLOPENDE LENINGEN

Ontvangen lening (0) (0)
(0) (0)

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen (8.884) (4.329)
Vooruitontvangen subsidies (0) (17.302)
Subsidie Restanten (0) (0)
Gelieerde instellingen (0) (0)
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Crediteuren (780) (5.357)
Overige schulden en overlopende passiva (204) (163)

(9.868) (27.151)

(81.317) (60.744)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 Begroting 2020 2019

€ € €

BATEN

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en/of 
diensten

(20.115) (40.200) (51.656)
Subsidiebaten (224.776) (218.178) (250.676)
Sponsorbijdragen (288) (0) (2.450)
Giften en baten uit fondsenwerving (0) (6.000) (0)
Financiële baten (6) (0) (546)
Overige baten (24.766) (500) (33.233)

(269.951) (264.878) (338.561)

LASTEN

Inkoopwaarde van geleverde producten (15.120) (17.500) (25.545)
Personeelskosten (95.364) (91.920) (96.937)
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Projectkosten (63.722) (114.200) (130.713)
Afschrijvingskosten op vaste activa (22.149) (0) (19.411)
Financiële lasten (0) (0) (789)
Overige organisatielasten (41.617) (41.645) (61.495)

(237.972) (265.265) (334.890)

RESULTAAT (31.979) (387) (3.671)

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking egalisatiereserve (2.614)
Toevoeging / onttrekking 
bestemmingsreserves (40.000)
Toevoeging / onttrekking fondsen
Toevoeging / onttrekking algemene reserve (8.021) (387) (1.057)

(31.979) (387) (3.671)

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

(20) (20) (20) (19)

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -8.021 3.671
Afschrijvingen 22.149 19.411
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Mutatie financiële vaste activa / 
onderdeel overige 0 0
Reserveringen 40.000 0
vorderingen 0 0
Mutatie voorzieningen -2.165 0
Mutaties kortlopende vorderingen 1.375 4.109
Mutaties kortlopende verplichtingen -9.867 -10.356
Mutatie voorzieningen of kl verplichtingen -182 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 43.289 16.835

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 0 0
Investeringen in materiële vaste activa -10.375 -3.489

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -10.375 -3.489

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen langlopende schulden 0 0
Aflossingen langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit finanieringsactiviteiten 0 5.271

Toename / afname kasmiddelen 32.914 18.617

Stand liquide middelen per 1 januari 21.003 2.386
Toename / afname kasmiddelen 32.914 18.617
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Stand liquide middelen per 31 december 53.917 21.003

TOELICHTING ALGEMEEN 2020

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De posten vallend onder de activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van continuïteit.

Balansposten

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa hebben betrekking op de investeringen in websites en zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 
verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke lineair worden berekend op basis van de verwachte gebruiksduur.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke
lineair worden berekend op basis van de verwachte gebruiksduur.

Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen uitgeleende gelden zijn gewaardeerd op nominale waarde. Indien
noodzakelijk, is een voorziening getroffen voor gedeeltelijke oninbaarheid.

Onderhanden projecten
Bij projecten die doorlopen in komende boekjaren, spreken we van "onderhanden projecten". Projectsubsidies worden in het
algemeen na het einde van het project vastgesteld, na indiening van een verslag over de besteding van de ter beschikking gestelde 
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middelen. Voor zover de ontvangen subsidievoorschotten uitgaan boven de bestede kosten aan het project, wordt dit overschot
als subsidieverplichting op de balans opgenomen. Indien de bestede kosten hoger zijn dan de ontvangen subsidies,
dan wordt dit verschil als subsdievordering op de balans opgenomen. Bij de waardering van de bestede kosten van projecten 
is rekening gehouden met het wel of niet subsidiabel zijn van de kosten.

Reserves en Fondsen
De reserves en fondsen bestaan uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en fondsen.

De algemene reserve is vrij besteedbaar en kan volledig worden aangewend aan de doelstelling. Aanwending uit deze reserve 
kan alleen na goedkeuring van het bestuur.

Bestemmingsreserves en fondsen betreffen middelen welke zijn verkregen voor een speciale bestemming. Aanwending uit de 
fondsen kan alleen na goedkeuring door derden. Aanwending uit de bestemmingsreserve kan na goedkeuring van het bestuur.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waar nodig is een voorziening getroffen wegens
oninbaarheid.

Staat van baten en lasten

Algemeen
Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat, geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij
in het boekjaar zijn gerealiseerd. Met verliezen en risico's, welke hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, is
rekening gehouden indien zij bekend zijn geworden voor de opstelling van de jaarrekening.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
Video 
Productie 
Apparatuur Oude Verbouwing Kantoor Kantoor Inventaris

Oude verbouwing Café 
Rosé

Apperatuur Café 
Rosé 2019

Verbouwing Café 
Rosé 2019 Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari (0) (99.493) (65.228) (25.825) (10.467) (5.420) (206.432)
Cumulatieve afschrijving (0) (89.302) (60.481) (22.859) (1.341) (542) (174.525)
Boekwaarde per 1 januari (0) (10.191) (4.747) (2.966) (9.125) (4.878) (31.907)

Mutaties in boekjaar
Investeringen (10.375) (0) (0) (0) (0) (0) (10.375)
Desinvesteringen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Afschrijvingen op desinvesteringen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Afschrijvingen (1.068) (10.191) (4.747) (2.966) (2.093) (1.084) (22.149)

(9.307) (10.191) (4.747) (2.966) (2.093) (1.084) (11.774)

Aanschafwaarde per 31 december (10.375) (99.493) (65.228) (25.825) (10.467) (5.420) (216.807)
Cumulatieve afschrijving (1.068) (99.493) (65.228) (25.825) (3.434) (1.626) (196.674)

Boekwaarde per 31 december (9.307) (0) (0) (0) (7.032) (3.794) (20.133)

Afschrijvingspercentages 10% 10% 7% 11% 20% 20% 11%
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Nog te ontvangen subsidies

Nog te ontvangen susidies * (0) (0)

(0) (0)
*)
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het onderdeel "Subsidieoverzicht".

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Gelieerde instellingen

Stichting Pink Events (0) (0)

(0) (0)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Omzetbelasting (0) (0)
Voorraad Café Rosé (1.881) (3.727)
Voorraad Webshop (4.010) (0)
Debiteuren (1.375) (4.109)
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Pensioenpremies (0) (0)
Nog te ontvangen contributies (0) (41)
Vooruitbetaalde kosten (0) (0)
Overige kortlopende vorderingen (0) (0)

(7.266) (7.877)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen

Kas (1.939) (1.520)
Bank (31.279) (18.983)
Spaarproducten (20.699) (500)
Kruisposten (0) (0)

(53.917) (21.003)

EIGEN VERMOGEN

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Algemene reserve

Beginstand (17.972) (14.359)
Resultaatbestemming (8.021) (3.613)
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(9.951) (17.972)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Egalisatiereserve

Beginstand (9.594) (9.594)
Resultaatbestemming / dotatie (0) (0)
Resultaatbestemming / onttrekking (0) (0)

(9.594) (9.594)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsreserves

Beginstand (0) (0)
Resultaatbestemming / dotatie (51.904) (0)
Resultaatbestemming / onttrekking (0) (0)

(51.904) (0)

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
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€ €
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen (8.884) (4.329)
Omzetbelasting (0) (0)
Loonheffingen (0) (3.081)

(8.884) (7.410)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Gelieerde instellingen

Schulden aan gelieerde instellingen (0) (0)

(0) (0)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren

Crediteuren (779) (5.357)

(779) (5.357)

31-12-2020 31-12-2019
€ €
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Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidies * (0) (17.302)
Subsidie Restanten * (0) (0)
Nog te betalen contributies aan federatie (0) (0)
Nog te betalen projectkosten (0) (0)
Schulden aan personeel (0) (411)
Fooienpot (204) (163)
Nog te betalen overige kosten (0) (0)

(204) (17.876)

*)
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het onderdeel "Subsidieoverzicht".

SUBSIDIEOVERZICHT

Projectomschrijving Ontvangsten Kosten project OHW
Vooruit ontvangen 
subsidies

Nog te ontvangen 
susbidies

Diversiteitsmakkers 30.980 15.978 11.904 27.882 3.098
Restanten gemeentelijke sub. ivm 
COVID 90.000 50.000 40.000 86.000 4.000
Limburg Pride 4.500 11.831 0 0 4.500

125.480 77.809 51.904 113.882 11.598

Pas na het einde van de subsidieperiode wordt de subsidie vastgesteld. Bij de opstelling van de jaarrekening dient er per 
subsidie een zo goed mogelijke inschatting te worden gemaakt van de subsidieerbaarheid van de kosten. 
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Indien het saldo tussen Ontvangsten en Kosten project positief is, dan is er een onbesteed bedrag aan subsidies en/of 

vooruitontvangen bedrag aan subsidies. Dit saldo wordt normaliter opgenomen onder de kortlopende schulden.
Indien het saldo tussen Ontvangsten en Kosten project negatief is, dan zijn er meer subsidiekosten gemaakt dan er 
aan voorschotten zijn ontvangen. Dit saldo wordt normaliter opgenomen onder de kortlopende vorderingen.
In deze jaarrekening is dit terug te vinden onder de bestemmingsreserves in lijn met de gevoerde administratie.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomsten
De vereniging is een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan betreffende de huur van een benedenverdieping aan de Bogaardenstraat 43
te Maastricht voor een bedrag van 7591,- euro per jaar. Het pand wordt gehuurd van de gemeente Maastricht.

Leaseverplichting kopieerapparaat
De vereniging is een leaseverplichting aangegaan voor een kopieerapparaat. Kosten per jaar bedragen 2402,- euro.

Pensioenverplichtingen
De pensioenregeling van COC Nederland is feitelijk te classificeren als een toegezegde pensioenregeling 
(middelloonregeling). De pensioenregeling is ondergebracht bij "Pensioenfonds Zorg en Welzijn". Er is gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om deze regeling te verwerken als ware het een toegezegde bijdrageregeling, waardoor wordt
volstaan met het in aanmerking nemen van de verschuldigde premie in de resultatenrekening. 
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Het risico dat COC Limburg loopt is beperkt tot het betalen van hogere toekomstige premies in geval van dat er sprake is 

van een te lage dekkingsgraad bij het pensioenfonds.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is ultimo 2020 88.3%. Dit ligt onder de door de overheid minimaal vereiste
dekkingsgraad van 105%. De getoonde dekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele standen van de afgelopen
twaalf maanden.

Door het pensioenfonds is een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend om de dekkingsgraad weer op het 
vereiste niveau te brengen. Het pensioenfonds heeft twaalf jaar de tijd om de dekkingsgraad naar 127% te brengen. 
Het pensioenfonds acht dit een haalbare termijn.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en/of 
diensten

Omzet webshop (591) (200) (879)
Barverkoop (15.099) (20.000) (36.677)
Inkomsten voorlichtingen (4.425) (20.000) (14.100)

(20.115) (40.200) (51.656)

2020 Begroting 2020 2019
€ € €
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Subsidiebaten

Overheden (220.376) (214.178) (243.245)
Overigen (4.400) (4.000) (7.431)

(224.776) (218.178) (250.676)

Projecten kennen vaak een doorlooptijd van een of meerdere kalenderjaren. Ten tijde van het opstellen van de 
jaarrekening is van de meerderheid van de in 2020 uitgevoerde projecten nog geen subsidievaststelling ontvangen.
COC Limburg beoordeelt doorlopend of gemaakte projectkosten subsidiabel zijn. Indien wordt verwacht dat een 
deel van de gemaakte projectkosten niet subsidiabel zijn, dan wordt hiervoor een voorziening getroffen. Een 
eventueel genomen voorziening verlaagt de subsidiebaten.

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Sponsorbijdragen
Sponsoring Pink Party 0 (0) 2750

Sponsoring VSL 238 (0) 0

Sponsoring Limburg Pride 50 (0) 0

Deelnemers bijdrage COCSF 0 (0) 450

(288) (0) (3.200)

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Giften en baten uit 
fondsenwerving
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Donaties, Giften en Legaten (0) (0) (0)
Baten in natura (0) (0) (0)

(0) (0) (0)

 
2020 Begroting 2020 2019

€ € €
Financiële baten

Rentebaten (6) (0) (0)
Beleggingsresultaat (0) (0) (0)
Dividend (0) (0) (0)

(6) (0) (0)

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Overige baten

Contributie inkomsten (5.404) (6.000) (9.626)
Pink Party (0) (0) (18.071)
Entree inkomsten COCSF (0) (0) (4.716)
Buitengewone baten (12.721) (0) (0)
Overige baten (6.641) (500) (546)

(24.766) (6.500) (32.959)
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LASTEN

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Inkoopwaarde van de geleverde producten

Kosten Horeca (15.120) (17.600) (25.545)

(15.120) (17.600) (25.545)

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Externe kosten programma's

Project Ouderen (voorheen Veiligheid en zorg) (228) (11.000) (4.288)
Project Jongeren (voorheen Cultuur 
en Ontmoeting) (19.063) (37.000) (29.386)
Project Genderdiversiteit (161) (12.750) (2.444)
Project Diversiteit (voorheen Cultuur 
en Ontmoeting) (1.289) (8.200) ** (6.828)
Project Diversiteitmakkers (4.397) (0) (11.580)
Project Bicultureel (voorheen Politiek 
en Maatschappij) (7.106) (12.250) (7.947)
Project Lvb (0) (3.000) (4.415)
Pink Party (0) (0) (26.219)
COC Songfestival (0) (0) (25.322)
Ondersteunende werkgroepen (10.809) (6.000) (6.358)
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Vinden & Binden (2019: Project Vrijwilligers) (3.657) (6.000) (4.997)
Overige projecten (3.374) (14.500) (3.437)
Limburg Pride (Social Events) (11.831) (5.000) ** (0)
Continuïteit Corona (1.807) (0) (0)

(63.722) (115.700) (133.221)

** Limburg Pride valt ook binnen de begroting 2020 voor "Project Diversiteit". Het overschot binnen Project Diversiteit
is vervolgens gebruikt binnen Limburg Pride.

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Personeelskosten

Salarissen
Brutosalarissen (58.714) (91.920) (68.823)
Vakantiegeld /-dagen en meeruren (10.133) (0) (11.536)
Personeel niet in loondienst (0) (0) (0)
Vrijwilligersvergoeding en stagiaires (960) (0) (960)
Personeelsadvies (64) (0) (6.041)
Af: vrijval reservering exit (0) (0) (3.830)
Af: Ontvangen subsidies/uitkeringen (0) (0) (10.721)
Subtotaal (69.871) (0) (72.809)

Sociale lasten en pensioenpremies
Sociale lasten (18.881) (0) (13.256)
Pensioenpremies (5.184) (0) (6.669)
Subtotaal (24.065) (0) (19.925)

Overige personeelskosten
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Reiskosten woon-werk (943) (0) (3.514)
Ziekteverzuimverzekering (0) (0) (300)
Opleidingen personeel (0) (0) (0)
Overige personeelskosten (485) (0) (388)
Subtotaal (1.428) (0) (4.202)

(95.364) (91.920) (96.936)

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Afschrijvingskosten vaste activa

Afschrijving immateriële vaste activa (0) (0) (0)
Afschrijving materiële vaste activa (22.149) (0) (23.923)
Resultaat desinvestering (0) (0) (0)

22.149 0 23.923

Overige organisatiekosten

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Huisvestingskosten

Huur en servicelasten 7.922 0 7.721
Energie en servicekosten 6.850 0 7.424
Schoonmaak & afvalverwerking 3.005 0 4.508
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Gemeentelijke belastingen / heffingen 1.005 0 9.024
Kosten pand Café Rosé 0 0 0
Onderhoudskosten pand 1.769 0 3.126
Overige huisvestingskosten 308 0 1.825

20.859 36.145 33.628

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Kantoorkosten

Telefonie & internet 2.274 0 2.218
Algemene verzekeringen 0 0 581
Automatiseringskosten 0 0 0
Kopieerkosten 3.464 0 3.697
Portokosten en koerierskosten 299 0 110
Overige kantoorkosten 1.293 0 2.612

7.330 11.900 9.218

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Reis en representatiekosten

Reis- en verblijfkosten 0 0 0
Congressen en representatie 0 0

0 0 0
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2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Bestuurskosten

Onkostenvergoedingen 0 0 0
Overige bestuurskosten 2.229 0 2.655

2.229 0 2.655

2020 Begroting 2020 2019
€ € €

Algemene kosten

Verzekeringen 1.949 0 1.958
Contributies COC Nederland 365 0 3.850
Accountants- en overige adviseurskosten 8.268 0 8.458
Overige algemene kosten 617 0 0

11.199 0 14.266

Totaal overige organisatielasten 41.617 48.045 59.767
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VERSCHILLENANALYSE REALISATIE 2019 VERSUS Begroting 2020

2020 Begroting 2020 Verschil Verschil

€ € € %

BATEN

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en/of 
diensten (20.115) (40.200) (20.085) -50%
Subsidiebaten (224.776) (218.178) (6.598) 3%
Sponsorbijdragen (288) (0) (288)
Giften en baten uit fondsenwerving (0) (0) (0)
Financiële baten (6) (0) (6)
Overige baten (24.766) (6.500) (18.266) 281% *
Totaal (269.951) (264.878) (5.073) 2%

* Een deel van deze overige baten was een éénmalige winstval zoals beschreven in de toelichting hieronder

LASTEN

Inkoopwaarde van geleverde producten (15.120) (17.500) (2.380) -14%
Personeelskosten (95.364) (91.920) (3.444) 4%
Projectkosten (63.722) (114.200) (50.478) -44%
Afschrijvingskosten op vaste activa (22.149) (0) (22.149)
Financiële lasten (0) (0) (0)
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Overige organisatielasten (41.617) (41.645) (28) 0%
Totaal (237.972) (265.265) (27.293) -10%

RESULTAAT (31.979) (387) (32.366)

Algemene toelichting

Het jaar begon veelbelovend met veel projecten; klaar om aan de slag te gaan. Zowel het café als de voorlichtingen hadden een goed begin van het jaar. 
Vanwege de introductie van de coronamaatregelen kwamen de meeste fysieke activiteiten van COC Limburg stil te liggen. Door de coronamaatregelen zijn 
de projecten Genderdiversiteit en Ouderen het meest geraakt. Wel is het beleidsweekend met coördinatoren en bestuur voor het ontwikkelen van het 
meerjarig beleidsplan 2021-2024 kunnen doorgaan. Dit kon nog net gerealiseerd worden voor de introductie van de coronamaatregelen.  Het kantoor 
bleef relatief normaal doorlopen en er werd gezocht naar een extra betaalde kracht in de functie van junior beleidsmedewerker voor onder meer het 
project VSL.

Ondanks de COVID-situatie zijn er wel nog mooie initiatieven ontstaan binnen COC Limburg die de organisatie door de moeilijke tijd hebben gehaald. 
Limburg Pride, een online livestream event, heeft zich ontwikkeld. Hiervoor zijn gelden gebruikt die zowel voor Social Events begroot waren, alsook voor 
het Project Diversiteit aangezien Limburg Pride aan beide projecten werkte. Ook heeft COC Limburg voor het uitvoeren van het evenement een significante 
investering gedaan in videoproductie-aparatuur die de komende jaren benut zal worden voor allerhande projecten.

Café Rosé heeft ondanks het feit dat het meer dan de helft van het jaar zijn deuren moest sluiten een kleine winst kunnen schrijven, en er 
zijn geen additionele subsidies of organisatiegelden naar Café Rosé gegaan.

Niet alle subsidiegelden vanuit de gemeenten zijn gebruikt. Na overleg met de gemeenten kunnen de overgebleven gelden van 40.000 euro 
benut worden in 2021 voor diverse projecten. Deze zijn daarom als bestemmingsreserve op de balans aangemerkt.

Daarnaast heeft COC Limburg een som geld ontvangen van een partij zoals toegelicht op de voorjaars- en najaars ALV's van 2020. Deze 
winstval heeft geholpen om andere kosten te dekken en hierdoor heeft de organisatie op papier maar een klein verlies geleden.

Uiteindelijk hebben we onze algemene reserves moeten aanwenden voor een bedrag van 8021 euro om de benodigde 
bestemmingsreserves te kunnen dekken.
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