Toelichting penningmeester bij de jaarcijfers 2021
Ook het tweede jaar pandemie had invloed op onze financiën. Veel minder fysieke evenementen en
meer digitale activiteiten zorgden voor flinke verschuiving in opbrengsten en kosten. Door vacatures
in het bestuur verliep in 2021 ook de aanvraag voor subsidie moeizamer dan in 2020.
Bijeenkomsten en omzet in COC café
De vele lockdowns drukten de baromzet opnieuw sterk. Maar in tegenstelling tot 2020 konden we
hier nu gerichter op inkopen. Hierdoor leden we veel minder verlies op producten die “over de
datum” raakten.
Andere bijzondere opbrengsten en kosten
Aansluitend op de plannen van vorig jaar voor een “werkgroep Gorinchem” en “werkgroep
Vlaardingen” hebben deze beide gemeentes ons nu ook subsidie toegekend. Deze subsidies en de
bijbehorende kosten zijn vanzelfsprekend in de jaarcijfers opgenomen.
Buiten het hiervoor genoemde zijn er weinig tegenvallers geweest. Doordat ook extern minder kon
worden uitgevoerd, gaf dit een meevaller in kosten. Dit, opgeteld bij het consequent voortgezette
beleid rond kostenbewaking droeg dit bij aan een positieve resultaat over geheel 2021.
Resultaat 2021 en bestemming
We sluiten 2021 met een positief saldo van EUR 1324. In aansluiting op het besluit van de ALV van
september 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de “Voorziening 75-jaar COC”. De overige reserves
zijn, eveneens aansluitend op genoemd besluit, heringedeeld zodat duidelijker in beeld is welke
reserves voor welk doel bestemd zijn.
Prognose 2022
Hoewel de pandemie ten einde lijkt, weten we dat dit in het eerste kwartaal van 2022 nog niet het
geval was. Herstel van activiteiten is echter inmiddels in de volle breedte merkbaar. Met de
subsidieaanvragen heeft het bestuur een inhaalslag gemaakt. Voor 2022 is deze tijdig goedgekeurd
door de gemeente en we werken nu al aan de aanvraag voor 2023. De vereniging heeft een gezonde
financiële basis en vanuit dat oogpunt is er alle ruimte voor een feestelijk jubileumjaar met “75 jaar
COC” en de landelijke Roze Zaterdag en Rotterdam Pride in juni 2022 in Rotterdam. Het bestuur
heeft goede zin in 2022.
Het bestuur van COC Rotterdam biedt het concept jaarverslag van 2021 ter goedkeuring aan op de
ALV van juni 2022.
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