
 

 
 
 
 
Toelichting op de jaarcijfers over 2020 van COC Rotterdam 
 
In maart 2020 kreeg ook het COC Rotterdam te maken met de gevolgen van de corona-
pandemie. Veel van onze activiteiten moesten stoppen. Later in het jaar konden de 
directe hulpvragen onder strenge regels plaats vinden. Omdat de jaarlijkse 
subsidieronde bij de Gemeente Rotterdam plaatsvond toen het jaar al was gestart, 
waren we bezorgd over een inkrimping van de subsidie ten gevolge van de corona 
pandemie,  na overleg met de gemeente was dit gelukkig ongegrond en werd de steun 
van de gemeente onverminderd toegezegd. Het bestuur bestond op dat moment nog 
uit 1 persoon. Samen met enkele vrijwilligers hebben we een goede argumentatie 
tegenover de Gemeente ingediend om continuïteit in subsidie te behouden. 
 
Veel variabele kosten liepen vanzelf naar beneden als gevolg van de Lock downs. 
Hetzelfde gold voor de variabele inkomsten zoals bar-omzet. De vaste lasten liepen 
gewoon door.  Ook waren er kleinere onverwachte extra kosten zoals barvoorraden die 
over de houdbaarheidsdatum raakten en kosten voor hygiëne en desinfectie. 
Afhandeling van vrijwilligersdeclaraties e.d. zijn op de achtergrond verder gestroomlijnd, 
om een ordelijke administratie en een duidelijke verplichting voor correct ingeleverde 
declaraties te borgen ter registratie. De penningmeester maakt er een gewoonte van 
om correcte declaraties z.s.m. te betalen. Wij vinden dit passen bij een organisatie die 
draait op vrijwilligers. 
 
Er zijn buiten corona geen bijzondere mee- of tegenvallers geweest. Het positieve 
resultaat is ontstaan doordat er helaas nog minder kon worden uitgevoerd dan gepland, 
opgeteld bij een consequent beleid inzake kostenbewaking. We sluiten 2020 daarom af 
met een positief resultaat van bijna 7900 euro. Dit resultaat hebben we toegevoegd aan 
de reserves in de concept-jaarrekening die wij ter goedkeuring aan de 
controlecommissie en de ALV aanbieden. 
 
Op verzoek van de controlecommissie hebben we de reserves nog eens onder het 
vergrootglas gelegd. De uitkomst is dat we duidelijker in beeld hebben welke bedragen 
we reserveren voor welk doel en voor welke termijn. Ondanks de positieve reactie die 
we afgelopen jaren  kregen vanuit de Gemeente tijdens hun steekproeven op onze 
administratie, willen we ook in de toekomst de relatie goed houden. Een helder 
reserveringenbeleid draagt daaraan bij. 
 
Voor het huidige jaar 2021 weten we inmiddels dat de corona-pandemie ook nog grote 
gevolgen heeft. De gemeente heeft toezeggingen gedaan omtrent subsidies, ook voor 
het jaar 2021. Dit geeft extra lucht voor onze organisatie en voor de feestelijkheden 
rond ons 75-jarige bestaan. 
 
 
Bestuur van COC Rotterdam, 
Marcel van Helden, penningmeester 
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