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Voorwoord 
 

Het gaat goed met COC Midden-Nederland in 2016. De vereniging groeit 
in aantallen leden, vrijwilligers, deelnemers en fans op sociale media. 
Onze vrijwilligers organiseerden heel veel activiteiten voor diverse 
doelgroepen waar we met trots op terugkijken.  

We hebben gemeenten in onze regio gestimuleerd om LHBTI (lesbo’s, 
homo’s, bi’s, transgenders en interseksuelen) te ondersteunen waardoor 
26 gemeenten de regenboogvlag hesen op Coming Out Day. En dat was 
zeker niet de enige actie voor zichtbaarheid van LHBTI in de regio.  

We hebben wederom veel steun kunnen verlenen aan kwetsbare LHBTI 
en we hebben weer vele leerlingen en studenten voorlichting gegeven 
over LHBTI.  

Onze werkgroepen hebben ook hard gewerkt in 2016. We zijn trots dat 
Autiroze overgenomen is door andere regio’s. Jong&Out in Utrecht en 
Amersfoort lopen bijzonder goed. En ook 50+’ers weten inmiddels onze 
activiteiten te vinden. Steeds meer vluchtelingen kloppen bij ons 
maatjesproject aan, en ook de scholen wisten in 2016 weer de weg te 
vinden naar voorlichting. 

U leest hier alles over in dit jaarverslag. Wij wensen u veel leesplezier. 

Evert van der Veen, voorzitter 
Simon Timmerman, vicevoorzitter 
Roos Ribbens, secretaris 
Jakko Geluk, penningmeester 
Cherine Mathot, algemeen bestuurslid 
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De vereniging 
 
COC Midden-Nederland richt zich op integratie van LHBTI in de 
samenleving en ondersteuning van kwetsbare LHBTI. Via voorlichting 
bereiken we vele leerlingen en studenten die we laten kennismaken met 
LHBTI. Via ons netwerk stimuleren we gemeenten om aandacht te 
besteden aan LHBTI. Onze werkgroepen ondersteunen kwetsbare LHBTI, 
zoals asielzoekers en vluchtelingen (werkgroep Cocktail), biculturelen 
(Respect2Love), jongeren (Jong&Out, Jonge Utrechtenaers) en ouderen 
(50+).  

Belangrijke thema’s in 2016 
 
Het nieuwe bestuur ging in december 2015 van start en heeft op haar 
heidag in februari de thema’s vastgesteld waaraan zij in 2016 en 2017 wil 
werken. Dat zijn in alfabetische volgorde:  
• Asielzoekers 
• Genderdiversiteit  
• Gezonde vereniging  
• Regiobinding  
• Veiligheid   
• Zichtbaarheid 
 
In 2016 zijn deze thema’s vormgegeven.  
 
Asielzoekers 
COC Midden-Nederland en Art.1 Midden Nederland hebben met hulp van 
de Utrechtse burgemeester Van Zanen en wethouder Diepeveen contact 
gelegd met Centraal Opvang Asielzoekers (COA) in onze regio. Zij hebben 
gezamenlijk besloten om informatiemateriaal te ontwikkelen voor alle 
asielzoekers over de rechten van LHBTI, de mogelijkheden om in contact 
te komen met andere LHBTI en discriminatie te melden.  
 
In 2016 is de methode ‘Levensverhaal’ ontwikkeld waarmee LHBTI-
asielzoekers hun levensverhaal kunnen schrijven zodat ze een 
consequent verhaal kunnen vertellen aan de IND, ook over seksuele en 
genderidentiteit. 
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Op de drukbezochte algemene ledenvergadering in het voorjaar heeft 
COC Midden-Nederland een thematisch gedeelte toegevoegd over LHBTI-
asielzoekers. De vertrekkend coördinator van de werkgroep Cocktail, 
Martin Oortwijn, ontving de Bob-Angelo-oorkonde voor zijn jarenlange 
inzet voor Cocktail uit handen van Koen van Dijk, directeur van COC 
Nederland.  
 
Genderdiversiteit 
Op de Algemene Ledenvergadering in het najaar is een thematisch 
gedeelte toegevoegd over genderdiversiteit. De Transketeers 
presenteerden ‘De naakte waarheid’ en boden daarmee meer kennis en 
inzicht voor de aanwezige leden van COC Midden-Nederland. De 
komende tijd willen we nog meer aandacht geven aan dit thema. 
 
AutiRoze (voor LHBTI met autisme) organiseerde tijdens Midzomergracht 
een thema-avond waarin genderthematiek in combinatie met autisme 
uitgebreid aan de orde kwam. Naar aanleiding hiervan heeft AutiRoze 
besloten om samen met Utrecht Gender Divers een 
ontmoetingsgelegenheid voor transgenders met autisme te organiseren. 
De eerste editie vond plaats in februari 2017. 
 
Regiobinding 
Dit speerpunt heeft vorm gekregen in een open brief die COC Midden-
Nederland. Deze is gestuurd naar alle gemeentebesturen en 
gemeenteraden in onze regio. In de brief vroegen we gemeenten om op 
Coming-Out Dag de regenboogvlag te hijsen. Maar liefst 26 gemeenten 
gaven gehoor aan deze oproep. Daarmee werd Coming-Out Dag 2016 de 
meest kleurrijke editie sinds jaren. Een bestuursdelegatie bezocht die dag 
10 gemeenten die COC Midden-Nederland allen hartelijk ontvingen. De 
actie leidde tot discussie over LHBTI-beleid in verschillende gemeenten en 
onder ander Soest is begonnen met een aanzet tot de ontwikkeling van 
LHBTI-beleid.   
 
Gezonde vereniging 
COC Midden-Nederland werkt voortdurend aan de verbetering van de 
eigen organisatie om zo een gezonde vereniging te houden. Het bestuur 
heeft besloten te investeren in vrijwilligersbeleid en is in 2016 gestart met 
het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst voor alle vrijwilligers 
waarvan de meesten inmiddels ook hebben getekend. De overeenkomst 
biedt een overzicht van de rechten en plichten van vrijwilligers en omvat 
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de gedragsregels (Code Goed Gedrag) waartoe alle COC-verenigingen 
zich hebben verbonden.  
 
Het bestuur organiseerde in 2016 ook een Vrijwilligersdag waar zij alle 
vrijwilligers uitnodigde voor een mooie middag met muziek en cabaret. Het 
vrijwilligersbeleid zal in 2017 verder vorm krijgen en hiervoor zijn in 2016 
de voorbereidingen getroffen.  
 
Veiligheid 
COC Midden-Nederland is in samenwerking met Art.1 Midden Nederland 
gestart met de campagne ‘ff helpen’. Doel is om kwetsbare LHBTI te 
ondersteunen bij het herkennen en erkennen van discriminatie. Binnen 
verschillende LHBTI-organisaties en werkgroepen van COC Midden-
Nederland zijn personen geselecteerd die deze ondersteuning bieden. Zij 
zijn getraind in (h)erkennen van discriminatie en kunnen slachtoffers 
helpen bij de melding of aangifte van discriminatie. 
 
COC Midden-Nederland is ook onderdeel van het LHBTI-
veiligheidsoverleg in onze regio, georganiseerd door Art.1 Midden 
Nederland. Het Openbaar Ministerie, politie (Roze in blauw), gemeente 
Utrecht en Amersfoort nemen eveneens deel. Het overleg monitort alle 
gemelde gevallen van discriminatie in de regio.  
 
Zichtbaarheid 
COC Midden-Nederland werkt voortdurend aan meer zichtbaarheid van 
LHBTI in de regio. De Regenboogvlaggen Tour tijdens Coming-Out Dag 
2016 was daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast werden er in 2016 
diverse bijzondere evenementen georganiseerd.  
 
In maart organiseerde COC Midden-Nederland een ontmoeting met 
Oekraïense LHBTI-activisten die hardgrondig pleitten voor een ‘ja’ op het 
Oekraïnereferendum.  

Als reactie op de gruwelijke slachting In juni in gay club Pulse in Orlando 
organiseerde COC Midden-Nederland samen met MidZomerGracht 
festival en de gemeente Utrecht een herdenkingsceremonie op het 
Domplein in Utrecht om zo gezamenlijk onze emoties te kunnen delen.  

In mei organiseerden COC Midden-Nederland en het MidZomerGracht 
festival de eerste Walk of Love waar zo’n 200 mensen aan deelnamen. 
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We droegen de grootste regenboogvlag van Nederland door de 
binnenstad van Utrecht.  

In november organiseerde COC Midden-Nederland het COC-songfestival. 
Het was een spectaculaire show.  

Tot zover de thema’s die het bestuur heeft uitgewerkt. Daarnaast hebben 
alle werkgroepen van COC Midden-Nederland in 2016 ook keihard 
gewerkt. Waarin dat resulteerde, leest u verderop in dit jaarverslag!  
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Leden en vrijwilligers 
 
 
 

 

 

 
 
In 2016 hadden we 52 aanmeldingen en 31 afmeldingen waardoor het 
ledenaantal met 21 personen gestegen is.  

In 2016 is Info-oor opgeheven. De rest van de werkgroepen zijn vrij 
constant gebleven wat betreft vrijwilligers.  

 

 
 
 

  

01/01/2016 
646 

leden 

31/01/2016 
667 

leden 

01/01/2016 
138 

vrijwilligers 

31/12/2016 

165
vrijwilligers 

    

    

3,3% 

20% 
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Bestuur en coördinatoren 
In 2016 zijn we begonnen met een nieuw bestuur. In de loop van het jaar 
hebben er nog 2 bestuurswisselingen plaats gevonden. In September trad 
Dorothé Okkerse af als algemeen bestuurslid en werd opgevolgd door 
Cherine Mathot. In November trad Serieke Kloet af als secretaris en werd 
opgevolgd door Roos Ribbens.  

Bestuurssamenstelling van 1 januari 2016 tot 01 september 2016:  

Voorzitter Evert van der Veen 
Vicevoorzitter Simon Timmerman 

Penningmeester Jakko Geluk 
Secretaris Serieke Kloet 

Algemeen bestuurslid Dorothé Okkers 
 
Bestuurssamenstelling van 1 december 2015 t/m 1 september 2016: 

 
Simon Timmerman Dorothé Okkers   
(vicevoorzitter) (algemeen bestuurslid)  

Serieke Kloet  Jakko Geluk  Evert van der Veen 
(secretaris)  (penningmeester) (voorzitter) 
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Bestuurssamenstelling vanaf 1 september 2016 t/m 15 november 2016: 
 

Voorzitter Evert van der Veen 
Vicevoorzitter Simon Timmerman 

Penningmeester Jakko Geluk 
Secretaris Serieke Kloet 

Algemeen bestuurslid Cherine Mathot 
 
Bestuurssamenstelling vanaf 15 november 2016: 
 

Voorzitter Evert van der Veen 
Vicevoorzitter Simon Timmerman 

Penningmeester Jakko Geluk 
Secretaris Roos Ribbens 

Algemeen bestuurslid Cherine Mathot 
 
COC Midden-Nederland heeft verschillende werkgroepen gericht op het 
bespreekbaar maken van LHBTI 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. 
 
De coördinatoren van de werkgroepen in 2016: 

AutiRoze Ivan Henczyk  
Cocktail Timo Verlaat 

Nieke Monninkhoff 
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 Mark Schilthuizen 

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

Voorlichting Niki Eleveld 
Wendy Boelhouwer 

50+ Hans van Gemmert (vanaf maart) 
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AutiRoze 
 
AutiRoze is er voor LHBTI met autisme. Ze organiseren ontmoetings-
gelegenheden (“lotgenotencontact”), helpen de doelgroep hun weg te 
vinden in de LHBTI-wereld en werken aan belangenbehartiging en 
(positieve) zichtbaar van de doelgroep. 
 

 

 

 
 
 
 
 
“2016 Was voor ons het jaar van de media. We hebben veelvuldig media 
opgezocht en zijn zichtbaar geweest met veel artikelen en interviews. 
Hoogtepunten hieruit zijn onze 10 pagina's in de Winq, autismeTV en een 
interview op gay.nl dat tientallen reacties opleverde.  
 
Trots zijn we erop dat we in 2016 begonnen zijn met de landelijke uitrol; 
Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. De eerste activiteiten buiten Utrecht 
kwamen echter pas in 2017. 
 

 

6 

vrijwilligers 

120 

unieke 
bezoekers 

18 

activiteiten 
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Ons grote aantal bezoekers (de laatste drie maanden van 2016, zo'n 30 
per reguliere netwerkborrel!) is niet altijd ideaal, maar stiekem wel iets 
waar we trots op zijn! 
 
Tijdens MZG organiseerden we een thema-avond, volle zaal, waarmee we 
vooral ook veel transgenders met autisme wisten te bereiken.” 
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Cocktail 
 
Cocktail zet zich in voor LHBTI-nieuwkomers (vluchtelingen, asielzoekers). 
Deze mensen leefden niet alleen in het land van herkomst, maar ook in 
Nederland vaak in een groot isolement. Cocktail wil dit isolement 
doorbreken en LHBTI-nieuwkomers op een veilige manier introduceren in 
de Nederlandse samenleving. Cocktail doet dit door nieuwkomers te 
koppelen aan vrijwilligers (maatjesproject) en activiteiten en bijeenkomsten 
voor de doelgroep te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In September zijn we met een groep van 25 vrijwilligers en nieuwkomers 
een weekendje weg geweest. Het was een heel gezellig en erg geslaagd 
weekend. We kregen van onze nieuwkomers te horen dat het voor hen het 
beste weekend in 2016 was en dat ze zich als onderdeel van een familie 
voelden.” 
 
Reactie bezoeker Cocktail weekend: 
"I would like to take this opportunity to thank the Cocktail Weekend group, 
for the lovely heart you showed to us by taking us out for camping in 
Slagharen. It was my first time to join this group and I had so much fun. I 
met new people, which I consider now to be my family. During that time, 
we used to do things together as a family, e.g. cooking, swimming, BBQ, 
having dinner and breakfast together. During that weekend out I learned to 
listen to people's problems and I advised them where possible. We stayed 
together as a family only for two nights but everyone wanted to be more 
than that. But hopefully next year it can be longer and I will be the first one 
to register.” 

57 

vrijwilligers 

250 

unieke 
bezoekers 

20 

activiteiten 



 

14 
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Consultteam 
 
Het Consultteam helpt mensen hun LHBTI-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 een of meerdere gesprekken in een stroomversnelling is gekomen!  

Dit jaar zijn we voor het eerst uitgenodigd om een activiteit te verrichten bij 
een andere werkgroep. Dit was AutiRoze. Er is een workshop ‘Dating’ voor 
deze doelgroep ontwikkeld die in februari 2017 plaatsvond. 

Quote bezoeker: “Ik was helemaal in paniek en wist niet waar te beginnen. 
Het leek een niet te ontwarren kluwen. Het consultteam hielp me het begin 
van de draad te vinden en heb mijn leven nu weer redelijk op orde.” 

 

 

  

2 

vrijwilligers 

25 

unieke 
bezoekers 

8 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Info-Oor is 1 januari 2017 gestopt met haar activiteiten. We betreuren het 
zeer dat deze werkgroep steeds minder bezocht wordt door LHBTI en 
nemen daarom met pijn in ons hart afscheid van Info-Oor. Het bestuur van 
COC Midden-Nederland heeft de vrijwilligers van Info-Oor van harte 
bedankt voor hun jarenlang inzet.” 

 

 

 

  

3 

vrijwilligers 

10 

bezoekers 

50 

e-mails 
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Jong & Out Amersfoort 
 
Ondersteunen en begeleiden van LHBTI-jongeren tot 19 welke LHBTI-
problematiek ervaren. Jongeren tot 19 empoweren. Jongeren tot 19 de 
mogelijkheid bieden om soortgelijke te ontmoeten in een veilige omgeving. 

 

 

 

 

 

 

“Tijdens Keiroze in Amersfoort hadden we ons eigen plein. Samen met 
Jong&Out Utrecht zijn we op kamp geweest, dit was een groot succes. 
Jongeren zijn erg positief over de activiteiten die wij organiseren. “  

  

4 

vrijwilligers 

55 

unieke 
bezoekers 

13 

activiteiten 
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Jong & Out Utrecht 
 
Jong & Out Utrecht is in 2013 gestart en wil met leuke activiteiten LHBTI-
jongeren (tot 19 jaar) helpen en ondersteunen bij het vormgeven van hun 
identiteit. Als doel hebben zij het ondersteunen en begeleiden van LHBTI-
jongeren tot 19 welke LHBTI-problematiek ervaren, jongeren tot 19 
empoweren en jongeren tot 19 de mogelijkheid bieden om soortgelijke te 
ontmoeten in een veilige omgeving. 

 

 

 

 

 

 
 

“Het Jong&Out weekend weg was weer een daverend succes, wat 
mogelijk is gemaakt door de inzet van de vrijwilligers van zowel Utrecht als 
Amersfoort! Ook de BBQ tijdens het Midzomergracht Festival had een 
hoge opkomst.” 

 
 

8 

vrijwilligers 

90 

unieke 
bezoekers 

14 

activiteiten 
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Jonge Utrechtenaers  
 
Jonge Utrechtenaers faciliteert LHBTI-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 een zelfstandige vereniging en dus geen werkgroep van COC Midden-
Nederland, maar ze werken nauw samen en Jonge Utrechtenaers 
ontvangt financiële steun voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren. 
In 2016 hebben Jonge Utrechtenaers en COC Midden-Nederland een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. 

 

 

 

 

 

 
 

“Het JU Glitter&Gala Kerstdiner dat we in december georganiseerd 
hebben was erg succesvol met circa 85 bezoekers. Een groot deel van 
deze bezoekers komt normaal niet naar reguliere activiteiten waardoor dit 
een goede spin-off is geweest.”

  

11 

vrijwilligers 

1800 

totaal aantal 
bezoekers 

 

50 

activiteiten 
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PLUC 
 
De werkgroep PLUC, Platform Lesbisch Utrecht COC Midden-Nederland, 
biedt diverse ontmoetingsmogelijkheden (losse activiteiten en 
praatgroepen) voor lesbische en biseksuele vrouwen in Midden-
Nederland. 
 

 

 

 
 
 
 
 
“Naar de film Carol gingen 52 vrouwen mee! Verder was de puzzeltocht 
tijdens het Midzomergracht festival, ondanks de stromende regen, een 
groot succes.” 

 
 
  

8 

vrijwilligers 

185 

unieke 
bezoekers 

11 

activiteiten 
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Prettig Anders 
 
De werkgroep Prettig Anders organiseert iedere maand een ontmoetings-
café voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze 
relatief kleine doelgroep is het lastig om andere LHBTI te ontmoeten. Het 
reguliere uitgaansleven is voor de doelgroep vaak niet geschikt. 

 

 

 

 

 

 
 

“De groep is naar de Roze Zaterdag in Amsterdam en de landelijke 
ontmoetingsdag voor COC-cafés in Tilburg geweest. Tijdens het 
Midzomergrachtfestival is een themavond georganiseerd voor begeleiders 
met als thema: “Seksualiteit, gevaar of genot? Het vragenuurtje dat we 
organiseerden riep boven verwachting veel vragen op en bracht 
gesprekken in de groep op gang die normaal gesproken niet 
plaatsvinden.” 

 

 

 

 

 

  

3 

vrijwilligers 

10 

unieke 
bezoekers 

11 

activiteiten 



 

23 

Respect2Love  
 
De werkgroep Respect2Love Utrecht heeft als missie het bevorderen van 
volwaardige erkenning van Utrechtse biculturele LHBTI 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. 

 

 

 

 

 

 
“De mama’s kitchen bijeenkomst van December was een groot succes en 
werd positief ontvangen.  
 

  

8 

vrijwilligers 

300 

unieke 
bezoekers 

10 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
“‘We waren aanwezig, zichtbaar en hoorbaar op Midzomergrachtfestival 
tijdens de informatiebijeenkomst ‘Onbekend maakt onbemind’. Hier 
hebben we verteld over de manier en ervaringen van voorlichten. We 
hebben hier goede contacten opgedaan bij gemeenten, scholen en andere 
geïnteresseerden.  

Het organiseren van de Landelijke VoorlichtersDag in oktober. Deze werd 
gehouden op het Gregorius college in de binnenstad. Goede opkomst en 
positieve feedback van landelijke werkgroepen voorlichting. Het 
programma werd deels ingevuld door ons sterke netwerk en deels door 
eigen voorlichters (workshops, entertainment, techniek). 

 

32 

vrijwilligers 

12240 

 

leerlingen 

403 

uren 
voorlichting 
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De universiteit van Leiden doet onderzoek naar effectiviteit van onze 
voorlichtingen. Voorlichters gaven verschillende keren voorlichtingen aan 
studentengroepjes die voorafgaand en na afloop van de voorlichtingen 
tests aflegden. De resultaten worden in 2017 gepresenteerd.  

Flitsstage in Bodytalk – voorlichter aanwezig om kinderen te vertellen over 
ervaringen van een LHBTI.  

Er was dit jaar ook veel animo van scholen rondom Paarse Vrijdag en 
Lentekriebels.” 
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50+ 
De werkgroep 50+ zet zich in om de positie van LHBTI van 50 jaar en 
ouder te verbeteren. Het creëren en organiseren van mogelijkheden en 
activiteiten waar deze 50+ers elkaar kunnen ontmoeten. 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 

“Een aantal hoogtepunten waren de oprichting van een fantastisch 
lopende museumgroep, het optreden van Harald Veenstra. Wethouder 
Diepenveen heeft 1 van onze activiteiten bezocht. Het jaarlijkse 
kerst/eindejaarsbuffet was ook weer geslaagd. We zijn in 2016 een 
zorggroep gestart. Ook zijn we er trots op dat onze bezoekersaantallen 
wederom gestegen zijn. De samenwerking met de Silokerk en de 
georganiseerde roze diensten waren ook een succes.” 
 

  

10 

vrijwilligers 

200 

unieke 
bezoekers 

45 

activiteiten 
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Financieel verslag  

De financiële rapportage bestaat uit dit verslag, de resultatenrekening en 
de balans. 

Uitgaven 
In 2016 is voor het eerst aan werkgroepen een basisbudget toegekend 
voor reguliere activiteiten met daarnaast een budget voor specials 
waarvoor alle werkgroepen een aanvraag konden indienen. Dit heeft goed 
uitgepakt, 6 werkgroepen hebben hiervan gebruik gemaakt en deze 
werkwijze wordt in 2017 gecontinueerd. Het jaar 2016 was een jaar met 
drie nieuwe bestuursleden met frisse ideeën voor activiteiten ter verhoging 
van onze zichtbaarheid zoals de walk of love en het COC-songfestival. De 
werkgroep voorlichting organiseerde op 1 oktober 2016 met groot succes 
de landelijke voorlichters dag. Voor de financiering is een deel (€6500) van 
het legaat van dhr. Drabbe aangesproken. Voor het weekendje weg van 
Cocktail is de donatie van Bodytalk (€1000) van enige jaren geleden dat 
nog gereserveerd stond aangewend. In 2016 is 47% van de uitgaven 
besteed aan activiteiten, 27% aan vergoeding vrijwilligers, 12% 
huisvesting, 8% PR, 4% overig en 2% opleiding.  

Per saldo is er in 2016 meer uitgegeven dan ontvangen (€266). Dit heeft 
met name te maken met hogere uitgaven voor zichtbaarheidsactiviteiten.  
Voorgesteld wordt om dit ten laste van het vrije vermogen te laten komen. 
Onze reserves zijn ruim genoeg om dit te kunnen opvangen. Het bestuur 
streeft naar een reserve van ongeveer anderhalf jaar uitgaven. Te hoge 
reserves kunnen ons in de weg zitten bij het werven van externe fondsen 
is onze ervaring. 

Inkomsten 
Meerdere werkgroepen (J&O, R2L, AR, Cocktail) hebben additionele 
inkomsten vergaard uit donaties, externe fondsen en/of het vragen aan 
deelnemers en niet-leden van entreegeld voor activiteiten. Dit is een 
goede ontwikkeling die steeds belangrijker zal worden. AutiRoze heeft 
zo’n €450 opgehaald uit entree gelden van niet leden. J&O haalde €1000 
op bij het Bob Angelo fonds en €760 bij Stichting Pann voor het weekendje 
weg. De eigen bijdrage van deelnemers was €25 p.p.  Cocktail ontving 
een donatie van een kerkgemeenschap van €500, R2L haalde €1000 op 
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bij Movisie. Deze eigen inkomsten zijn in mindering gebracht op gemaakte 
kosten, dit is niet ideaal maar het boekhoudprogramma dat nu gebruikt 
wordt biedt geen mogelijkheid dit snel apart te registreren. Er liggen 
plannen op landelijk niveau om voor alle COC lidverenigingen hetzelfde 
boekhoudprogramma te gaan gebruiken, dat zal mogelijkheden bieden 
voor beter inzicht en vergelijking tussen lidverenigingen onderling. 
 
Huisvesting 
In december 2015 heeft het bestuur een raamcontract gesloten met de 
Silokerk.  In 2016 hebben 4 werkgroepen één of meerdere keren per 
maand gebruik gemaakt van deze ruimte voor in totaal zo’n €4450. In 
december 2016 is het contract met een jaar verlengd en de huur voor 
2017 (€4890) vooruitbetaald, zie balans. 
 
Reserves 
Onder reserveringen stonden vorig jaar enkele posten waarmee het vorige 
bestuur plannen had. Om de weg vrij te maken voor andere plannen van 
nieuwe bestuurders zijn deze overgeboekt naar het verenigingskapitaal en 
daardoor vrij besteedbaar. 
 
Slotwoord 
Dit is de zesde en laatste financiële rapportage van mij. In deze 6 jaar zijn 
de jaarlijkse uitgaven verdubbeld evenals het verenigingskapitaal. Een 
teken dat COC-MN een gezonde, groeiende en bloeiende vereniging is. Ik 
heb van binnenuit gezien hoe vele zeer gedreven vrijwilligers hun vrije tijd 
opofferen voor LHBTI-emancipatie, chapeau! Het was me een eer en 
genoegen om jullie penningmeester te mogen zijn. 

Maart 2017,  

Jakko Geluk, penningmeester   
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Resultaatrekening 
 Begroting 2016 Realisatie 2016 

 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 
Algemene kosten     
Organisatiekosten  € 11.408    € 12.435   
Bestuur & representatie  €   2.000    €   2.158   
Verenigingsactiviteiten  €   1.860    €   3.265   
Reservering onvoorzien  € 13.542    € 13.542   
     
Werkgroepen     
Voorlichting  € 21.000    € 19.166   
Cocktail  €   3.350    €   5.187   
50+  €   2.720    €   2.583   
PLUC  €   1.800    €   1.800   
Jong&Out  €   6.320    €   4.462   
AutiRoze  €   1.800    €   1.780   
Respect2Love  €   2.000    €   1.890   
Prettig Anders  €   1.500    €      983   
Info-oor  €   1.000    €      803   
Consult  €      180    €        40   
Jonge Utrechtenaers  €   3.000    €   3.000   
     
Inkomsten     
Subsidie Utrecht   €   30.000    €   40.000  
Subsidie Amersfoort   €     1.500    €     2.140  
Bijdragen scholen   €   24.980    €   12.887  
Contributie leden   €   16.000    €   16.241  
Overige inkomsten   €           -      €        319  
Rente   €     1.000    €     1.242  
     
Totaal  € 73.480   €   73.480   € 73.095   €   72.829  
Exploitatiesaldo   €           -      €      -266  
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Balans 

 
31-12-2015 

 
31-12-2016 

 
 Debet Credit Debet Credit 

     
Vlottende activa     
Liquide middelen € 119.425  € 109.069  
Debiteuren (scholen e.a.) € 1.437  € 522  
Vooruitbetaalde bedragen   € 4.890  
Eigen vermogen     
Verenigingskapitaal  € 47.115  € 57.462 
Gelabelde reserve  € 57.113  € 44.760 

     
Kort vreemd vermogen     
Crediteuren  € 8.659  € 7.418 
Reserveringen  € 10.904  € 5.107 

     
Resultaat 2015 en 2016 € 2.929  € 266  
Totaal € 123.791 € 123.791 € 114.747 € 114.747 
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 COC  
Midden-Nederland 

 
COC Midden-Nederland zet zich al 
ruim 65 jaar in voor lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, bisek-
suelen, transgenders en intersek-
suelen (LHBTI) in Utrecht en omge-
ving. 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 

 
info@cocmiddennederland.nl 
www.cocmiddennederland.nl 

 
KvK Utrecht 30166655 

IBAN NL38INGB0000578523 
 

COC Midden-Nederland is lid van de 
Federatie COC Nederland 


	Voorwoord
	De vereniging
	Belangrijke thema’s in 2016
	Leden en vrijwilligers
	Bestuur en coördinatoren

	AutiRoze
	Cocktail
	Consultteam
	Homo & Handicap
	Info-Oor
	Jong & Out Amersfoort
	Jong & Out Utrecht
	Jonge Utrechtenaers
	PLUC
	Prettig Anders
	Respect2Love
	Voorlichting
	50+
	Financieel verslag
	Resultaatrekening
	Balans

