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Voorwoord 

 
Het jaar 2015 was een bijzonder jaar voor COC Midden-Nederland. 

Dit jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij het 65-jarig jubileum van 
onze vereniging. Bijzonder om zo’n mooie verjaardag te mogen vieren 
en terug te kijken naar het begin. We kunnen vaststellen dat er voor 
LHBT in de afgelopen 65 jaar veel is verbeterd, maar er is nog altijd 
winst te behalen op het gebied van acceptatie. Met dit jubileum hebben 
we vooral gevierd wat we hebben bereikt! Ook in dit jaarverslag is nog 
veel terug te lezen over onze jubileumactiviteiten.  

Tot voor kort was men bij het bereiken van de 65ste verjaardag 
pensioengerechtigd, maar COC Midden-Nederland kan en wil nog lang 
niet met pensioen. We hebben in 2015 weer ontzettend veel kunnen 
doen in onze regio Midden-Nederland en daar zijn we trots op! Dit 
vanuit onze werkgroepen, maar ook heeft bestuur richting gemeenten 
en andere organisaties werk kunnen verzetten. 

Het afgelopen jaar was ook bijzonder, omdat deze in het teken stond 
van een bestuurswissel. In het begin van het jaar werd al gestart met 
kandidaat-gesprekken. Uiteindelijk is op 1 december jl. een 
grotendeels nieuw bestuur gekozen. 

Wij willen vanaf deze plek het ‘oude’ bestuur nogmaals hartelijk danken 
voor hun inzet voor COC Midden-Nederland! 

Evert van der Veen, voorzitter 
Simon Timmerman, vicevoorzitter 
Serieke Kloet, secretaris 
Jakko Geluk, penningmeester 
Dorothe Okkerse, algemeen bestuurslid 
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De vereniging 

Dit hoofdstuk gaat over de vereniging in 2015 op het gebied van 
activiteiten, leden, vrijwilligers, coördinatoren en bestuur. 

 

Belangrijke thema’s in 2015 
In 2015 is hard gewerkt aan de thema’s veiligheid, zichtbaarheid, 
verbinding en continuïteit.  
 
Veiligheid 
Veiligheid staat bij COC Midden-Nederland hoog op de agenda. We 
zijn vertegenwoordigd bij het veiligheidsoverleg van de gemeente 
Utrecht waaraan ook het Openbaar Ministerie en 
antidiscriminatiebureau Artikel 1 Midden-Nederland deelnemen. 
Daarnaast oefenden we invloed uit op het lokale en regionale LHBT 
beleid door deelname aan de Gemeentelijke Adviescommissie en door 
ook in 2015 weer een roze stembusakkoord (2.0) te organiseren.  
 
Om veiligheid van LHBT ook in de regio op de agenda te houden zijn 
er naar aanleiding van de verstuurde postkaarten gesprekken geweest 
met de burgemeesters van Nieuwegein, Bunschoten en Veenendaal. 
Veiligheid begint bij voorlichting en we zijn dan ook verheugd dat de 
basisschoolvoorlichtingen waar we in 2014 mee gestart zijn zo 
ontzettend goed liepen in 2015.  
 
Uiteraard is het van belang dat de vereniging zelf ook een veilige 
omgeving is, waar iedereen zichzelf kan zijn. Onder leiding van COC 
Nederland zijn er in 2015 meerdere bijeenkomsten geweest over een 
Code Goed Gedrag waarmee lidverenigingen richtlijnen hebben voor 
het behouden van een veilige vereniging. COC Midden-Nederland 
heeft al een protocol ‘omgaan met ongewenste omgangsvormen’, een 
vertrouwenspersoon en voor sommige werkgroepen een 
vrijwilligersovereenkomst en Verklaring Omtrent het Gedrag. Daarmee 
zijn we al een heel eind en daardoor vervulden we in de overleggen 
een voortrekkersrol.   
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Zichtbaarheid 
COC Midden-Nederland organiseert jaarlijks een heleboel nuttige, 
gezellige, noodzakelijke en hartverwarmende activiteiten. Eigenlijk zijn 
het stuk voor stuk successen die willen we graag delen om mensen te 
laten zien waar we het voor doen, waarom we ertoe doen, dat ze bij 
ons welkom zijn en dat het COC springlevend is! Hiervoor hebben we 
gebruik gemaakt van de website, Facebook, Twitter, nieuwsbrief en 
enkele persberichten.  
 
Het bestuur, de media- en evenementenwerkgroep en Info-Oor hebben 
COC Midden-Nederland bovendien vertegenwoordigd op verschillende 
evenementen zoals de Gaypride in Amersfoort, de Dodenherdenking, 
Coming Out Dag en het COC Songfestival. Met de reizende 
jubileumtentoonstelling hebben we bovendien op de jubileumreceptie, 
de parkdag van MZG, in het stadhuis van Utrecht, het Eemhuis in 
Amersfoort en in Vleuten-De Meern laten zien wat we de afgelopen 65 
jaar bereikt hebben.  
 
Utrecht mocht de start van 
de Tour de France 
verzorgen en in het kader 
daarvan hebben we een 
afbeelding laten ontwerpen 
die LHBT en de tour met 
elkaar combineert. Deze 
hebben we bij de parkdag 
van het Midzomergracht 
Festival, op de website, 
Facebook en naast de 
tentoonstelling laten zien.   

 

Verbinden 
Er wordt hard gewerkt aan het verbinden van COC Midden-Nederland 
met de andere (roze) organisaties in de regio Utrecht. Als de grootste 
LHBT-belangenorganisatie in de regio Utrecht zien we dit als deel van 
onze taak. Zo nemen we deel aan de werkgroep Roze Ouderen en 
hebben we een nauwe samenwerking met de roze 50+ ambassadeurs. 
Door ons georganiseerde activiteiten zoals het roze ontbijt tijdens 
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coming-out-dag en de nieuwjaarsreceptie waren netwerkgelegenheden 
bij uitstek.  
 
Naast verbinding met andere organisaties is ook gewerkt aan 
vrijwilligersbinding binnen de vereniging. Lidmaatschap is niet verplicht 
gesteld voor vrijwilligers, maar als zij zich als nieuw lid aanmeldden 
konden ze het hele jubileumjaar gratis lid zijn. In dat jaar hopen we de 
meerwaarde van het lidmaatschap te kunnen tonen en zo (langdurig) 
nieuwe leden te winnen. Er is een dag georganiseerd om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Theater aan Z gaf een 
indrukwekkende voorstelling in theater Kikker en het aansluitende diner 
was zeer gezellig. Door het coördinatorenoverleg dat in aanloop naar 
de ALV plaatsvindt blijven de werkgroepen op de hoogte van elkaars 
reilen en zeilen.  
 
Continuïteit  
Al vanaf het begin van het jaar was duidelijk dat er in december een 
bestuurswissel plaats ging vinden. Het bestuur is al in april begonnen 
met het werven van nieuwe bestuursleden zodat er genoeg tijd was om 
zorgvuldig over te dragen. Ook gaf dit ruimte voor de kandidaat-
voorzitter om in samenwerking met het bestuur een kandidaatsbestuur 
te vormen dat bij elkaar past en elkaar aanvult. De overdracht aan het 
nieuwe bestuur is geruisloos verlopen. 
 

Activiteiten  
In 2015 zijn naast de activiteiten van de werkgroepen de volgende 
activiteiten ondernomen/georganiseerd.  
 
Een bezoek aan de burgemeester van Nieuwegein, Bunschoten en 
Veenendaal, het stembusakkoord 2.0, een gesprek met Christen Unie, 
een gesprek met COC NL, een roze ontbijt en vlaghijsen op Coming 
Out Dag, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, een bedankdag voor de 
vrijwilligers, diverse activiteiten op Midzomergracht Festival, 
aanwezigheid op de UIT markt, meegelopen op de eerste Rainbow 
Walk in Veenendaal, aanwezigheid en bijdrage aan het roze weekend 
van de sportverenigingen op Olympos, een thema-avond rondom 
Respect2Love in combinatie met de ALV en hebben we het COC 
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Songfestival in Nijmegen gewonnen. Op 4 mei is er een krans gelegd 
in Utrecht (met stichting PANN), Culemborg en Nieuwegein.  
 

In het kader van het jubileum is er een receptie georganiseerd, een 
roze stoeptegel gelegd in Amersfoort en een jubileumtentoonstelling 
gemaakt. De tentoonstelling heeft gestaan op de parkdag van 
Midzomergracht Festival, in het stadhuis van Utrecht, het Eemhuis in 
Amersfoort, op de jubileumreceptie en in Vleuten-De Meern. 

 
Zoals eerder genoemd heeft er op de tweede ALV een bestuurswissel 
plaatsgevonden. Verder zijn in 2015 AutiRoze en Jong&Out Amersfoort 
opgericht. 
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Leden en vrijwilligers 

 

 

 

 

 
 
In 2015 hadden we 42 aanmeldingen en 53 afmeldingen waardoor het 
ledenaantal met 11 personen gedaald is.  

In 2015 is de media- en evenementenwerkgroep opgeheven, maar 
hebben we AutiRoze en Jong&Out Amersfoort mogen verwelkomen. 
Diverse werkgroepen zijn gegroeid en dat vertaalt zich in een forse 
stijging van het aantal vrijwilligers. 

 

 

 

 

  

01/01/2015 
657 

leden 

01/01/2016 
646 

leden 

01/01/2015 
105 

vrijwilligers 

31/12/2015 
138 

vrijwilligers 

    

  

1,7% 

31,4% 
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Bestuur en coördinatoren 
Binnen de vereniging draagt het bestuur zorg voor de uitvoering van 

het beleid en de organisatie van de algemene activiteiten. In 2015 is in 

de ledenvergadering van april Serieke Kloet toegetreden tot het 

bestuur en heeft er in december een bestuurswissel plaatsgevonden.  

Bestuurssamenstelling van 1 januari 2015 tot 14 april 2015:  

Voorzitter Erick Valk 
Penningmeester Jakko Geluk 

Secretaris Robert Paul Balder 
Algemeen bestuurslid Ivan Henczyk 

 
Bestuurssamenstelling van 14 april 2015 tot 1 december 2015: 

 
Erick Valk Robert Paul Balder  Ivan Henczyk 
(voorzitter) (algemeen bestuurslid) (algemeen bestuurslid) 

 Serieke Kloet   Jakko Geluk 
 (secretaris)   (penningmeester) 
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Bestuurssamenstelling vanaf 1 december 2015: 
 

 
 Simon Timmerman  Dorothé Okkerse 
 (vice-voorzitter)  (algemeen bestuurslid) 

Serieke Kloet  Jakko Geluk  Evert van der Veen 
(secretaris)  (penningmeester) (voorzitter) 
 
COC Midden-Nederland heeft verschillende werkgroepen gericht op 
het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en het organiseren van 
activiteiten voor specifieke doelgroepen. Deze werkgroepen komen in 
de volgende hoofdstukken uitvoerig aan bod. Ze worden geleid door 
een of meerdere coördinatoren. 
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De coördinatoren van de werkgroepen in 2015: 

AutiRoze Fred Evers (tot en met september) 
Ivan Henczyk  

Cocktail Martin Oortwij 
Consultteam Thom Langerak 

Homo & handicap Taco van Welzenis 
Info-Oor Judith Hecker 

Jong&Out Amersfoort 
Jong&Out Utrecht 

Grethe Liefting 
Suzanne Mohr 

Jong&Out (teamleider) Laura van Nieuwenhuijze 
Jonge Utrechtenaers Ard Bahlman 

PLUC Ariene van den Blink 
Prettig Anders Robert Paul Balder 
Respect2Love Anoniem 

Voorlichting Florien Cramwinckel 
Bart van Benthem 
Wendy Boelhouwer 

50+ Simon Huges (tot april) 
Hans van Gemmert (vanaf maart) 

 
De media- en evenementenwerkgroepen was ingericht om het bestuur 
en de andere werkgroepen bij hun activiteiten te ondersteunen, maar is 
helaas in 2015 opgeheven. Het takenpakket wordt deels door het 
bestuur opgepakt en er wordt gezocht naar een nieuwe/andere manier 
om deze werkgroep vorm te geven. 
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AutiRoze 
 
AutiRoze (voorheen Autimeet Pink) is er voor LHBT met autisme. Ze 
organiseren ontmoetingsgelegenheden (“lotgenotencontact”), helpen 
de doelgroep hun weg te vinden in de LHBT-wereld en werken aan 
belangenbehartiging en (positieve) zichtbaarheid! 
 

 

 

 
 
 
 
“2015 is het jaar waarin we begonnen zijn. Een mijlpaal, want we zijn 
de enige groep in Nederland en misschien wel in de wereld voor onze 
doelgroep. We zijn er trots op dat we een flink bijdrage geleverd 
hebben aan de bespreekbaarheid en zichtbaarheid van autisme binnen 
de LHBT-wereld. En natuurlijk dat we veel LHBT met autisme met 
elkaar in contact gebracht hebben en ondersteund hebben. Op de 
netwerkborrel van afgelopen september hadden we een recordaantal 
bezoekers van dertig!” 
 
 
 
 
 
  

5 

vrijwilligers 

80 

unieke 
bezoekers 

15 

activiteiten 
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Cocktail 
 
Cocktail wil het isolement doorbreken van LHBT-vluchtelingen in 
Nederland. Zij doen dit door het organiseren van maatjescontacten en 
andere activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“We zijn bijzonder trots dat we als Cocktail genomineerd waren voor 
een Rainbow Award. Helaas hebben we niet gewonnen. Daarnaast zijn 
er in andere steden ook Cocktail-projecten gestart! Leuk dat ons 
initiatief uit Midden-Nederland nu ook navolging krijgt in de rest van het 
land.” 
 
  

25 

vrijwilligers 

100 

unieke 
bezoekers 

12 

activiteiten 
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Consultteam 
 
Het Consultteam helpt mensen hun LHBT-gevoelens te onderkennen 
en uit te spreken. Ze trachten mensen weerbaar te maken tegen 
discriminatie en verwijzen eventueel naar medische, psychosociale en 
juridische dienstverlening. Ook geven ze advies aan familieleden, 
vrienden, werkgevers en andere COC-afdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Het is altijd weer mooi om te zien dat de ontwikkeling van onze 
cliënten na één of meerdere gesprekken in een stroomversnelling is 
gekomen!” 

 

 

  

2 

vrijwilligers 

17 

unieke 
bezoekers 

30 

activiteiten 
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Homo & Handicap 
 
Homo & Handicap geeft informatie en advies per telefoon of e-mail aan 
mensen met een fysieke beperking. Vaak zijn deze hulpvragen 
vanwege een handicap erg ingewikkeld. Ook zijn de hulpvragen zeer 
uiteenlopend. Veel vragen hebben betrekking op ontmoetings-
mogelijkheden en toegankelijkheid. Homo & Handicap heeft een 
nationale adviesfunctie.  

 

 

 

 

 

 
“Binnenkort verlenen we onze medewerking aan een kringavond (De 
Kringen) rond dit thema. Het is de eerste keer dat Homo & Handicap 
hiervoor is gevraagd.” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1 

vrijwilliger 

10 

adviesvragen 

0 

activiteiten 
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Info-Oor 

 
Info-Oor beantwoordt hulpvragen die per telefoon of e-mail bij COC 
Midden-Nederland of het landelijke Switchboard binnenkomen en biedt 
een luisterend oor aan iedereen die dat nodig heeft. Iedere eerste en 
derde donderdagavond van de maand is er een spreekuur in 
Savannah Bay. Info-Oor verwijst indien nodig door naar interne 
werkgroepen of externe instanties. Ook levert de werkgroep een 
bijdrage aan algemene activiteiten van het COC gericht op 
informatieverstrekking. 

 

 

 

 

 

 
“In 2015 hebben we promotiemateriaal aangeschaft waarmee we op de 
Parkdag van Midzomergracht Festival en Gaypride Amersfoort hebben 
gestaan. Ook hebben we een High Tea georganiseerd voor leden en 
vrijwilligers vanwege het 65-jarig jubileum van COC Midden-
Nederland!” 

 

 

 

  

6 

vrijwilligers 

53 

registraties 

28 

activiteiten 
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Jong & Out Amersfoort 

 
Jong & Out Amersfoort is in 2015 gestart en wil met leuke activiteiten 
LHBT-jongeren (tot 19 jaar) helpen en ondersteunen bij het vormgeven 
van hun identiteit. Samen activiteiten organiseren en uitvoeren. 
Samenwerken speelt hierbij een belangrijke rol. LHBT-problematiek 
samen bespreekbaar maken, elkaar om raad vragen, ondersteuning en 
begeleiding zijn belangrijke onderdelen.  

 

 

 

 

 

 

 “Hoogtepunt voor Jong & Out Amersfoort zijn de lovende reacties van 
de jongeren die de meetings komen bezoeken. Vanaf de start hebben 
we al meer bezoekers als ingeschat. De inspanningen om een goede 
promotie neer te zetten heeft zijn werk gedaan. We zijn erg trots op het 
tot nu toe bereikte resultaat! Voor 2016 gaan we nog meer 
samenwerken met scholen en Jong&Out Utrecht.”  

 

4 

vrijwilligers 

25 

unieke 
bezoekers 

4 

activiteiten 
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Jong & Out Utrecht 

 
Jong & Out Utrecht is in 2013 gestart en wil met leuke activiteiten 
LHBT-jongeren (tot 19 jaar) helpen en ondersteunen bij het vormgeven 
van hun identiteit. Samen activiteiten organiseren en uitvoeren. 
Samenwerken speelt hierbij een belangrijke rol. LHBT problematiek 
samen bespreekbaar maken, elkaar om raad vragen, ondersteuning en 
begeleiding zijn belangrijke onderdelen. 

 

 

 

 

 

 
“We zijn heel trots als we jongeren zien groeien, van een onzeker 
persoon naar een zelfverzekerd persoon. Ook ons weekend weg was 
weer een fantastisch succes: meer jongeren als voorgaande jaren! We 
zijn trots dat zoveel jongeren zich veilig voelen bij ons en op alle 
jongeren die uit hun sociale isolement zijn gekomen door de meetings 
die wij organiseren!” 

 

 

  

7 

vrijwilligers 

117 

unieke 
bezoekers 

11 

activiteiten 
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Jonge Utrechtenaers  

 
De Jonge Utrechtenaers faciliteert holebi-jongeren in het maken en 
uitbreiden van netwerken, wat nodig is voor het creëren van een 
positief zelfbeeld. Centraal daarbij staat betekenisvol real-life contact. 
Jonge Utrechternaers is geen werkgroep, maar heeft een nauwe 
samenwerking met COC Midden-Nederland en ontvangt financiële 
steun. 

 

 

 

 

 

 
“We kijken met heel veel plezier en trots terug op onze barbecue 
tijdens het Midzomergracht Festival op het Domplein. Ook is het mooi 
om te zien dat bezoekers zichtbaar opbloeien na een aantal keer 
aanwezig te zijn bij onze activiteiten.” 

 

 

 

 

 

  

15 

vrijwilligers 

350 

unieke 
bezoekers 

52 

activiteiten 
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PLUC 

 
PLUC staat voor Platform LesBisch Utrecht COC Midden-Nederland en 
biedt diverse ontmoetingsmogelijkheden (losse activiteiten en 
praatgroepen) voor lesbische en biseksuele vrouwen in Midden-
Nederland. 

 

 

 

 
 
 
 
 
“2015 was weer een erg leuk jaar voor PLUC met veel activiteiten. 
Hoogtepunt was zonder twijfel ‘De Grote PLUC show’ eind september 
ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van COC Midden-Nederland. 
Een uitverkochte avond in het Mirliton Theater met geweldige gasten!” 

 

 

 
  

12 

vrijwilligers 

60 

unieke 
bezoekers 

8 

activiteiten 
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Prettig Anders 

 
Prettig Anders organiseert iedere maand een ontmoetingscafé voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze relatief 
kleine doelgroep is het lastig om andere LHBT te ontmoeten. Het 
reguliere uitgaansleven is voor de doelgroep vaak niet geschikt. 

 

 

 

 

 

 
“Onze karaoke avond werd door onze bezoekers het beste 
gewaardeerd. Ook het contactleggen met Abrona naar aanleiding van 
de ansichtkaarten is een mooi tweede hoogtepunt van het afgelopen 
jaar!” 

 

 

 

 

 

  

4 

vrijwilligers 

10 

unieke 
bezoekers 

10 

activiteiten 
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Respect2Love  

 
Respect2Love Utrecht heeft als missie het bevorderen van volwaardige 
erkenning van Utrechtse biculturele LHBT binnen de (biculturele) 
samenleving van Utrecht. Daarnaast zelfacceptatie van biculturele 
jongeren (18-35 jaar) door middel van het organiseren van outreach 
activiteiten in Utrecht, en het sensibiliseren van de (biculturele) 
gemeenschappen in Utrecht. 

 

 

 

 

 

“Bij een van onze activiteiten werd ‘Nasser’ vertoond, een korte film die 
daarvoor alleen op het Nederlands filmfestival te zien was. We hadden 
een grote opkomst van rond de 60 personen en we kregen veel 
positieve reacties.” 
 

 

  

10 

vrijwilligers 

250 

unieke 
bezoekers 

9 

activiteiten 
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Voorlichting 

 
Bij Voorlichting COC Midden-Nederland ligt de focus al jaren op 
middelbare scholieren. Het werkveld wordt momenteel uitgebreid naar 
basisscholen en andere (onderwijs)instellingen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
“In 2015 hebben we een stijging gezien bij voorlichtingen op  
basisscholen. In 2014 waren dit er 8 en in 2015 zijn dit er 28! We 
hebben ondersteuning geboden bij het opstarten van GSA’s. Ook 
hebben we nieuwe methodes ontwikkeld: een geschiedenisspel 
speciaal voor HAVO/VWO klassen, energizers om de groepen te 
enerveren en enthousiasmeren.” 

Naar elke school waar we voorlichtingen wordt een enquête gestuurd. 
Daarvan hebben we 31 enquêtes ingevuld ontvangen, met de 
volgende resultaten:  

- Houding leerlingen (volgens de docent) voorafgaand aan de 
voorlichting: laagste 4 (2 keer) , hoogste 10 (2 keer), gemiddeld 6,9. 

- Houding leerlingen (volgens de docent) na de voorlichting: laagste 5 
(1 keer), hoogste 10 (2 keer), gemiddeld 7,9. 

- Gemiddelde cijfer voor de voorlichtingen van de docenten: laagste 7 
(8 keer), hoogste 10 (1 keer), gemiddeld 8,1. 

 

33 

vrijwilligers 

6500 

 

leerlingen 

313 

uren 
voorlichting 
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50+ 
 
De werkgroep 50+ zet zich in om de positie van LHBT van 50 jaar en 
ouder te verbeteren. Het creëren en organiseren van mogelijkheden en 
activiteiten waar deze 50+ers elkaar kunnen ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dit jaar hebben we afscheid genomen van de Seniorengroep. We zien 
een flinke toename in het aantal bezoekers en we zijn gestart met 
vrouwenactiviteiten. Een hoogtepunt van de bijeenkomsten op 
zondagmiddag was dat filmmaker Harm Weistra twee korte films liet 
zien, er een inleiding op gaf en met de bezoekers in gesprek ging!” 
 
  

8 

vrijwilligers 

120 

unieke 
bezoekers 

36 

activiteiten 
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Financieel verslag  

De financiële rapportage bestaat uit: dit verslag, de resultatenrekening 
en de balans met specificaties en toelichting. In 2015 is voor het eerst 
gebruik gemaakt van een online boekhoudpakket, hier en daar zijn er 
andere rubriceringen gebruikt waardoor vergelijking met voorgaande 
jaren niet altijd goed mogelijk is. 
 
Uitgaven 
Het jaar 2015 was een feestelijk jaar voor COC Midden-Nederland; het 
stond geheel in het teken van ons 65-jarig jubileum. We hebben veel 
feestelijke activiteiten georganiseerd; zoals de nieuwjaarsreceptie in de 
Winkel van Sinkel, het feest in Ottone (incl. eten in Bar Beton), en de 
tentoonstelling. Daarnaast hebben we ook waarderende activiteiten 
georganiseerd zoals de vrijwilligersdag in theater Kikker en we hebben 
extra middelen toegekend aan de werkgroepen om het jubileum binnen 
de gehele vereniging tot een succes te maken. Aan alle jubileum 
activiteiten is zo’n €16.000 uitgegeven. In voorgaande jaren was €7000 
gereserveerd waardoor €9000 ten laste van 2015 is gekomen.  
 
In 2015 is er meer voor voorlichting begroot dan er is uitgegeven. De 
begroting was gericht op groei van het aantal voorlichtingen maar deze 
groei heeft in 2015 niet doorgezet. Het contrast met 2014 (een zeer goed 
jaar voor de voorlichtersgroep) zit in de mate van acquisitie. In 2014 
heeft de voorlichtersgroep ontzettend veel tijd en energie in de acquisitie 
gestoken en met resultaat. De verwachting was dat wij hierop konden 
varen in 2015; het contact met de scholen was immers heel goed. Wij 
zijn met name overvallen door het gebrek aan boekingen in de maanden 
oktober, november en december. Bijsturen was op dat moment niet 
meer mogelijk. Daardoor bleven ook inkomsten uit bijdragen van 
scholen achter bij de begroting. COC Midden-Nederland zet in 2016 
opnieuw extra in op acquisitie waarbij wij streven méér (of tenminste 
even veel) voorlichtingen te geven als in 2014. De voorlichtingen zijn ons 
belangrijkste emancipatie instrument en we zien dit dan ook graag 
groeien. Totdat alle scholen in Utrecht en omstreken voorlichting krijgen 
is onze taak nog niet voltooid!  
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Per saldo is er in 2015 meer uitgegeven dan ontvangen (€2929). Dit 
heeft met name te maken met het jubileum jaar. Voorgesteld wordt om 
dit ten laste van het vrije vermogen te laten komen.  
 
Inkomsten 
Eind 2015 is de ‘herenclub Zeist ‘ opgeheven, het opheffingssaldo is 
gedoneerd aan COC-MN voor 50+, geboekt onder gelabelde reserves. 
Jong & Out ontving van Movisie een bedrag voor een kamp in 2015 en 
deels voor 2016, zie balans. Ook R2L ontving een donatie van een 
externe partij, deels nog te besteden in 2016. 
 
Reserves 
Onder gelabelde reserves staat een bedrag van €4854 uit 2010. Betreft 
een deel van de Annie Brouwer Korff-prijs die dhr. Drabbe samen met 
COC- Midden Nederland won. We zijn ruim 5 jaar verder en er is nog 
steeds geen bestemming aan deze middelen gegeven. Ons voorstel is 
om dit bedrag vrij te laten vallen en toe te voegen aan het 
verenigingskapitaal, zodat de besteding vrij wordt. 
 
Vooruitblik 2016 
Het jaar 2016 wordt wederom een bijzonder jaar. Het feestelijk 
jubileumjaar ligt achter ons en we gaan de toekomst met frisse blik 
tegemoet; we starten dit jaar met 3 nieuwe bestuursleden. Belangrijke 
onderwerpen worden o.a. vluchtelingen, voorlichting en transgender.  
De toegekende subsidie voor 2016 is lager dan aangevraagd. Er was 
meer aangevraagd om de groei van COC Midden-Nederland naar 
behoren te kunnen faciliteren (o.a. een extra werkgroep AutiRoze en 
50+ vrouwen, maar ook een ambitie om meer voorlichtingen te gaan 
geven). In de verdeling van de middelen is ervoor gekozen alle 
werkgroepen een basisbudget toe te kennen waarmee zij hun 
basisactiviteiten kunnen bekostigen. Daarnaast is een deel van het 
budget voor 2016 bewust niet gelabeld; het bestuur geeft hier in de 
loop van 2016 bestemming aan. Dit zorgt voor flexibiliteit. De 
werkgroepen kunnen door het jaar heen een aanvraag indienen voor 
toekenning van dit niet gelabelde budget, de honorering wordt aan de 
hand van (recentelijk ontwikkeld) beleid getoetst, waarna er wel/niet 
wordt toegekend. 
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COC  
Midden-Nederland 

 
COC Midden-Nederland zet zich al 
ruim 65 jaar in voor lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders (LHBT) 
in Utrecht en omgeving. We zijn 
actief in alle gemeentes van de 
provincie Utrecht, in het Gooi en drie 
gemeentes in Gelderland. 

 
Postadres 

Postbus 117 
3500 AC Utrecht 

Telingstraat 13 
3512 GV Utrecht 

 
Telefoon 

+31 (0) 30 231 8841 
 

info@cocmiddennederland.nl 
www.cocmiddennederland.nl 

 
KvK Utrecht 30166655 

IBAN NL38INGB0000578523 
 

COC Midden-Nederland is lid van de 
Federatie COC Nederland 


