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1. Woord van de voorzitter
Na het afscheid van drie bestuursleden eind 2011 stond een vrijwel nieuw
bestuur voor de uitdaging om de vereniging in 2012 samen met alle
vrijwilligers op de ingeslagen weg voort te zetten. Een teambuildingsessie
in de eerste week van januari was voor het bestuur het startpunt, waarna
er met velen hard is gewerkt om de speerpunten van 2012, zichtbaarheid
en voorlichting, verder vorm te geven. Er zijn in 2012 flinke stappen in de
goede richting gezet!
We hebben in 2012 volop aan onze zichtbaarheid gewerkt en de
beeldvorming zowel intern als extern een positieve boost gegeven. Het
overleg met de politie (Zichtbaar jezelf), het OM, de burgemeester, Gay
alert en Art.1 heeft er toe geleid dat in 2013 een gezamenlijke website
wordt gepresenteerd die er voor moet zorgen dat LHBT’s eerder de stap
nemen om melding te maken van discriminatie, fysiek en/of verbaal
geweld. Ook de deelname aan het forum bij de start van het
Midzomergrachtfestival in het stadhuis en de gesprekken met de externe
partners in de voorbereidingen op het uitrollen van de Roze Loper hebben
ertoe geleid dat we een serieuze en zichtbare gesprekspartner zijn
geworden.
De activiteiten op het Midzomergrachtfestival, de structurele
aanwezigheid bij de vergaderingen van de gemeentelijke adviescommissie,
de nominatie van de werkgroep cocktail voor de Annie Brouwer-Korf-prijs
waren samen met de feestelijke uitreiking van de Roze Loper aan het
Bartholomeus Gasthuis en het persoonlijke gesprek met de burgemeester
in november voor mij ook hoogtepunten van 2012.
Ook de voorlichtingsgroep heeft niet stil gezeten en is in 2012 gegroeid
naar 35 voorlichters. Er is veel tijd geïnvesteerd in het opleiden van alle
nieuwe voorlichters en in het schooljaar 2011-2012 resulteerde dit al in
30% meer voorlichtingen. Het geven van kwalitatief goede voorlichtingen
staat hoog in het vaandel bij deze ploeg en dit wordt door de scholen dan
ook zeker op waarde geschat. Docenten waarderen de voorlichtingen met
een 7,6.
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Daarnaast blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit na een voorlichting
stijgt, vooral in groepen waar de houding tegenover homoseksualiteit
vooraf negatief was (bijna de helft). Na de voorlichting staan bijna alle
groepen (95%) positief tegenover homoseksualiteit, met een 7,4 als
gemiddeld cijfer!
Het blijkt dat we zichtbaar zijn en er ertoe doen.
In 2012 overleed helaas ons erelid Jacques Drabbe. Mede dankzij de strijd
die Jacques Drabbe in de afgelopen ruim 60 jaar heeft gevoerd voor de
acceptatie van de LHBT’s, van zijn eigen kelder aan de Nieuwegracht (tot
op het laatst ingericht als COC kelder), het COC-pand aan de Oudegracht,
tot zijn ingezonden brieven naar de verschillende instanties die hij er op
wees dat zij in hun reclame nogal eenzijdig hetero naar voren traden, heeft
de stad Utrecht een roze gemeenschap gekregen waar we met ons allen
dankbaar voor mogen zijn. Zijn schuilnaam “Durf te leven”, uit de
beginperiode van het COC, is daarom met recht nu ook ons motto. Wij
zullen hem missen.
Terugkijkend op 2012 ben ik super trots op hetgeen de werkgroepen en wij
als bestuur hebben bereikt en op alle mooie initiatieven van onze
vrijwilligers. De energie in de werkgroepen is alleen maar toegenomen!
Afgelopen november heb ik dan ook met veel trots COC Midden-Nederland
gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering van COC Nederland. Ik
wil dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar inzet in 2012 en hoop dat
we in 2013 doorgaan met het verder ontplooien van alle activiteiten.
Bedankt voor ieders inzet in 2012 en hoop op de steun van velen in 2013.
Erick Valk
Voorzitter COC Midden-Nederland
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2.

De verenging in 2012

2.1

De leden en de Algemene Ledenvergaderingen

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene
Ledenvergadering. In 2012 hebben twee Algemene Ledenvergaderingen
plaatsgevonden; op dinsdag 17 april en dinsdag 20 november in het Louis
Hartloopercomplex. Tijdens deze vergaderingen legt het bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid en legt het plannen voor aan
de leden ter besluitvorming. De ledenvergaderingen zijn openbaar; alleen
de leden hebben stemrecht. Helaas maken maar weinig leden gebruik van
dit stemrecht. Om hierin verbetering aan te brengen heeft het bestuur
voor de vergadering van november Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66) en
Joop Schermer (bestuurslid COC Nederland) uitgenodigd, met als doel de
vergadering met een inhoudelijk deel interessanter te maken. Met bijna 40
aanwezigen is deze opzet zeker geslaagd.

Foto 1. Pia Dijkstra en Joop Schermer poseren met Elena en Erick
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Ten opzichte van 2011 zijn weinig veranderingen in het ledenbestand
opgetreden. COC Midden-Nederland had bij aanvang van 2012 713 leden
en is daarmee de een na grootste lidvereniging van
COC Nederland. In 2012 hebben 34 nieuwe leden zich aangemeld en zijn
42 leden verhuisd, uitgeschreven of overleden.
De vereniging draait volledig op vrijwilligers. In 2012 waren in totaal 90
vrijwilligers actief. Van de vrijwilligers is ongeveer de helft ook lid van de
vereniging.
Demografie van onze leden
De verhouding man/vrouw is voor zover geregistreerd in de
ledenadministratie 56/44%. De meeste leden zijn tussen de 40 en 60 jaar
oud (zie ook figuur 1). Het jongste lid is 17 jaar en het oudste is 90.
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Figuur 1. Leeftijdopbouw leden
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Woonplaats van onze leden
COC Midden-Nederland heeft leden in 78 gemeenten of dorpskernen. De
ledenadministratie houdt geen rekening met samengevoegde gemeentes/
gemeentelijke herindelingen. De tien kernen met het grootste aantal leden
staan in onderstaande tabel.
Plaats

Aantal

Utrecht

387

Amersfoort

52

Zeist

21

Hilversum

20

Houten

14

Bussum

13

Nieuwegein

12

Driebergen-Rijsenburg

11

De Meern

10

Veenendaal/ Weesp

8

Tabel 1. Woonplaats leden

2.2

Het bestuur

Binnen de vereniging draagt het bestuur zorg voor de uitvoering van het
beleid en de organisatie van de algemene activiteiten. Het bestuur
vergadert iedere twee weken en bestond in 2012 uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Erick Valk
Jakko Geluk
Robert Paul Balder
Elena Ponzetti
Ivan Henczyk

De leden van het bestuur zijn contactpersoon voor een aantal
werkgroepen en thema’s:
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Erick Valk

Veiligheid, Senioren, Info-oor & Consultteam

Jakko Geluk

Cocktail, Homo&handicap

Robert Paul Balder

Prettig Anders, Media

Elena Ponzetti

PLUC, Veiligheid op de werkvloer,
Vrijwilligers, Thema cafés

Ivan Henczyk

Voorlichting, GSA’s, Jongeren
Midzomergrachtfestival, Roze Zaterdag

Foto 2. Bestuur 2012

In 2012 heeft het bestuur twee trainingsdagen georganiseerd. Eén bij
aanvang van 2012 voor kennismaking en teambuilding en één in augustus
ter voorbereiding op het jaarplan 2013 en de daaraan gekoppelde
subsidieaanvraag.
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2.3

De werkgroepen

COC Midden-Nederland heeft diverse actieve werkgroepen gericht op het
bespreekbaar maken van homoseksualiteit (Voorlichting, Info-oor en
Consultteam) en het organiseren van activiteiten voor specifieke
doelgroepen: vrouwen, vluchtelingen, jongeren, senioren en LHBT’s met
een verstandelijke of fysieke beperking. Het bestuur en de werkgroepen
krijgen ondersteuning van de media- en de evenementenwerkgroep. De
werkgroepen draaien volledig op de inzet van vrijwilligers. In 2012 waren
er in totaal 10 werkgroepen met 90 vrijwilligers actief. Iedere werkgroep
acteert zelfstandig en organiseert zelf activiteiten en bijeenkomsten. De
activiteiten moeten wel passen in het beleid wat door het bestuur, in
overleg met werkgroepen en ledenvergadering, is vastgesteld.
De coördinatoren zijn:
Cocktail
Consultteam
Evenementen
Homo&Handicap
Info-oor
Media
PLUC
Prettig Anders
Voorlichting

Martin Oortwijn
Thom Langerak
Karin Petersen/ Martin de Roo
Taco van Welzenis
Judith Hecker
Willemijn van der Meij/ vacant
Ariene van den Blink
Peter Holleman/ vacant
Dennis Kuzee

Hieronder staan een aantal hoogtepunten uit 2012. In hoofdstuk 6 vindt u
per werkgroep een overzicht van alle activiteiten in 2012.
Info-oor opent fusiebesprekingen
De vrijwilligers van Info-oor onderzoeken samen met COC Zwolle en COC
Nederland de mogelijkheid om samen te gaan werken met het
Gay&Lesbian Switchboard. Als in 2013 wordt besloten tot samenwerking
betekent dat een verruiming van de openingstijden van Switchboard en
Info-oor en tevens een verbreding/ verrijking van de werkzaamheden van
de vrijwilligers.
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Voorlichtingen krijgen een ruime voldoende
De voorlichtingen die COC Midden-Nederland in het schooljaar 2011-2012
heeft gegeven worden gemiddeld gewaardeerd met een rapportcijfer 7,6.
Daarnaast blijkt dat de acceptatie na een voorlichting stijgt, vooral in
groepen waar de houding tegenover homoseksualiteit negatief was (bijna
de helft). Na de voorlichting staan bijna alle groepen (95%) positief
tegenover homoseksualiteit, met een gemiddeld cijfer van 7,4.

Foto 3. burgemeester Wolfsen woont een voorlichting bij

Onze voorlichters zijn ook in de media terug te vinden. Tim Favier werd
voor RTV voor de radio geïnterviewd over het bezoek van de burgemeester
aan een voorlichting. Jentse Nieuwenhuijsen werd geïnterviewd voor het
CDA-ledenblad Interruptie en Marita Terpstra schrijft columns voor de
nieuwsbrief van Keiroze uit Amersfoort.
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Filmopnames door de NTR
Twee hoogtepunten van Cocktail vonden plaats tijdens het jaarlijkse
Midzomergrachtfestival. Tijdens de discussieavond “LGBT-rechten
wereldwijd” werden door de NTR opnamen gemaakt ten behoeve van de
documentaire ‘Strijders voor de Liefde’. Daarnaast was Cocktail samen
met Feibe Zweers (Bodytalk) en Lex Rozenboom (AxionContinu)
genomineerd voor de Annie Brouwer-Korfprijs 2012.

Foto 4. Alle genomineerden ABK-prijs

Senioren on tour
Samen met de Gemeente Utrecht en zorginstelling AxionContinu wordt
hard gewerkt aan het certificeren van alle instellingen in de stad Utrecht
met de Roze Loper. November was een mooie maand. Het
Barholomeusgasthuis kreeg als tweede instelling het certificaat en het
seniorencafé ging “on tour” naar het pas geopende complex de Wartburg
van AxionContinu.
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Foto 5: Erick, Gerard en Gon met de Roze loper

Foto 6: Erick reikt samen met wethouder Victor Everhardt het certificaat uit.

Geen aanbod meer voor jongeren
De twee werkgroepen voor jongeren zijn in 2012 helaas gestopt. Door het
teruglopen van de bezoekersaantallen en een gebrek aan vrijwilligers
kwamen de werkgroepen in een negatieve spiraal terecht. Gesprekken met
de Jonge Utrechtenaers over een doorstart boden niet voldoende
aanknopingspunten.
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2.4

De huisvesting

COC Midden-Nederland stemt de huisvesting af op de specifieke activiteit.
Bij verschillende instanties wordt huisvesting gehuurd, namelijk bij
Cumulus, Bodytalk, Zimihc, Savannah Bay, Louis Hartloopercomplex en de
vrijwilligerscentrale.
Medio 2012 werd bekend dat de buurthuizen van Cumulus, waar de
Senioren en Prettig Anders gebruik van maken, door bezuinigingen worden
bedreigd met sluiting in 2013.

2.5

Het COC Café

Iedere maand wordt het COC-café georganiseerd. Het COC-café is bedoeld
als laagdrempelige ontmoetingsplaats voor (potentiële) leden, vrijwilligers
en andere geïnteresseerden. Door het ontbreken van een eigen gebouw is
het COC-café samen met Info-oor bij Savannah Bay één van de weinige
manieren om direct met het bestuur van COC Midden-Nederland in
contact te komen. In 2012 is het COC-café verplaatst van ”t Heen en Weer”
naar Bodytalk. Sinds de verhuizing is het COC-café iedere tweede
woensdagavond van de maand.

2.6

Protocol omgangsvormen en de vertrouwenspersoon

COC Midden-Nederland heeft een protocol omgaan met ongewenste
omgangsvormen In dit protocol wordt uitgelegd hoe de vereniging omgaat
met klachten over ongewenste omgangsvormen. Het protocol is bedoeld
voor de vrijwilligers en de bezoekers van COC activiteiten. Het protocol is
te vinden op www.cocmiddennederland.nl.
Daarnaast heeft COC Midden-Nederland een vertrouwenspersoon speciaal
voor vrijwilligers die met vragen zitten gerelateerd aan hun
werkzaamheden voor het COC. De vertrouwenspersoon is te bereiken via
een speciaal e-mailadres dat bekend is onder de vrijwilligers. In 2012 zijn er
geen meldingen bij de vertrouwenspersoon binnengekomen.
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Per brief heeft de voorzitter met één oud-vrijwilliger gecommuniceerd
inzake een voorval bij één van de werkgroepen. Inzet van de
vertrouwenspersoon bleek niet nodig.

2.7

COC Nederland

In het jaar 2012 heeft COC Midden-Nederland ook de contacten met COC
Nederland goed en intensief onderhouden. Iedere “werkgroep landelijke
federatiezaken” en de algemene Ledenvergaderingen werd door een groot
deel van het bestuur bezocht. We hebben COC Nederland en de andere
lidverenigingen goed geïnformeerd over de stand van zaken bij COC
Midden-Nederland.

2.8

Communicatie en media

Huisstijl
Na het overlijden van Jacques Drabbe is de huisstijl aangepast. Het
onderschrift “platform voor holebiseksualiteit” is vervangen door “Durf te
leven”. “Durf te leven” was de schuilnaam waarmee ons in 2012 overleden
Erelid Jacques Drabbe stond geregistreerd in de ledenlijst van het COC. Het
onderschrift is een positieve boodschap voor energie bedoeld voor alle
LHBT’s.
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De website
In 2012 is de website op een aantal punten aangepast en verbeterd. Door
het samenvoegen en vereenvoudigen van de menustructuur is er op de
hoofdpagina meer ruimte beschikbaar gekomen voor foto’s, nieuws en
agenda-items. Belangrijke technische verbeteringen zijn de koppeling met
sociale media en de mogelijkheid om agendapunten volgens een vast
patroon te laten terugkeren.
De nieuwsbrief
In 2012 zijn vijf nieuwsbrieven gepubliceerd en per e-mail verspreid. Het
bestuur heeft hiervoor alle leden op een aantal momenten verzocht
zijn/haar e-mailadres aan de secretaris door te geven. Sinds september
2012 verschijnt de nieuwsbrief maandelijks. In de nieuwsbrief wordt o.a.
aandacht besteed aan de thema-café’s, activiteiten van bestuur en
werkgroepen en nieuws van andere roze organisaties in de regio.
Daarnaast schrijft Marita Terpstra, voorlichter, een column voor de
nieuwsbrief.
In de media
• Interview Erick Valk voor artikel Vrij Nederland (03/2012) over
beeldvorming rondom burgemeester Aleid wolfsen.
• Interview Tim Favier op RTV Utrecht i.h.k. van het bezoek van
burgemeester Aleid Wolfsen aan een voorlichting.
• Interview Isjed Hussain in Ons Utrecht i.h.k. van het
Midzomergrachtfestival.
• Opnames voor NTR programma “Strijders voor de liefde” tijdens
activiteit Cocktail.
• In memoriam Jacques Drabbe in Ons Utrecht.
• Interview met Marcel Dekker over Jacques Drabbe in KRO’s ‘Ode aan
de doden’.
• Aankondiging senioren café “on tour” in Ons Utrecht.
• Interview Jentse Nieuwenhuijsen in ledenblad Interruptie van het CDA.
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Persberichten
In 2012 zijn er vijf persberichten verstuurd met als onderwerp:
• In memoriam Jacques Drabbe
• Voorlichtingen COC Midden-Nederland zeer effectief
• Activiteiten rondom coming-out-dag
• Praat mee over Roze Ouderenzorg
• Bartholomeus Gasthuis ontvangt Roze Loper
Sociale media
COC Midden-Nederland heeft een Facebook en Twitter account.
COC Midden-Nederland
@CO

COCMiddenNL
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3. Verantwoording jaarplan 2012
Voor 2012 zijn door het bestuur twee speerpunten vastgesteld:
zichtbaarheid en voorlichting.

3.1

Zichtbaarheid

Meer zichtbaarheid is belangrijk voor de vereniging. Zichtbaarheid bij onze
achterban zorgt voor ledenbehoud en aanwas van nieuwe leden.
Zichtbaarheid bij andere organisaties (gemeentes, LHBT-belangengroepen)
zorgt ervoor dat het COC als een volwaardige gesprekspartner wordt
gezien.
Inventariseren van de mogelijkheden buiten Utrecht
Ieder jaar bezoeken we in het kader van coming-out-dag een andere stad
in de regio. Dit jaar stonden leden van de evenementenwerkgroep samen
met Stichting Keiroze en T-Amersfoort (transgenders) op de Varkensmarkt
in Amersfoort. Ook bezochten leden van het bestuur en de seniorenwerkgroep een discussieavond van D66 in Amersfoort.
Helaas blijven de contacten tot nu toe beperkt tot een paar grote steden.
Daarom is in de nieuwsbrief van december 2012 aangekondigd dat in 2013
alle leden gebeld zullen worden met o.a. de vraag wat het COC meer in
hun woonplaats zou kunnen doen.
Verbeteren eigen PR
In 2012 is er op twee fronten aan dit actiepunt gewerkt:
• Middels nieuwsbrieven en persberichten wordt meer aandacht
besteed aan onze activiteiten en de resultaten die daarmee geboekt
worden.
• Door het organiseren van thema-cafe’s wordt aan voor onze
achterban belangrijke thema’s extra aandacht besteed. Deze cafés
bieden tevens de mogelijkheid om te netwerken met diverse
(niet)roze belangenorganisaties. Mede hierom heeft het COC in 2012
ook de organisatie van het roze ontbijt op coming-out-dag van de
Gemeente Utrecht overgenomen.
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Foto 7. Burgemeester Wolfsen, Erick Valk en Petra Luiken (Pann) bij het stadhuis

In 2012 zijn de volgende vier themacafés georganiseerd:
• Homobeleid en aangiftebereidheid met medewerking van wethouder
Gilbert Isabella van de Gemeente Utrecht en de U-shakers (jongeren
denktank).
• Netwerkcafe in samenwerking met het Dutch Government Pride
Platform).
• Sport (i.h.k.v. coming-out-dag). Met medewerking van VSU (Vereniging
Sport Utrecht), GUTS (Gay Union Trough Sports) en diverse roze
sportorganisaties.
• Aangiftebereidheid/veiligheid. Met medewerking van de Gemeente
Utrecht (Gay Alert) en Art.1 Midden-Nederland.
Aangaan en consolideren van samenwerkingsverbanden.
COC neemt deel aan het HUP, participeert in de vergaderingen van de
Gemeentelijke adviescommissie (Gemeente Utrecht) en overlegt met Pann
over o.a. Dodenherdenking en Roze Zaterdag en met Stichting de Overkant
over het Midzomergrachtfestival.
Daarnaast zijn er contacten gelegd met Keiroze (Amersfoort), Expreszo,
USHV Anteros, Stichting de Kringen en T&T (Transgenders). Met Anteros
is o.a. gesproken over een dubbel lidmaatschap.
Jaarverslag en Jaarrekening 2012 COC Midden-Nederland
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Tijdens het Midzomergrachtfestival heeft het COC diverse activiteiten
georganiseerd en bijgewoond:
• Zichtbaarheid op de Stadhuisbrug (2x)
• Roze wandeling
• PLUC. Motortocht, yogales en picknick.
• Prettig Anders. Workshop relaties aangaan en onderhouden in
samenwerking met Stap 1.
• COC-café’s: homobeleid en Dutch Government Pride.
• Cocktail. LGBT-rechten wereldwijd in samenwerking met Hivos en
Stichting Vriendschapsband Utrecht – Leon.
• Info-oor. Een gesprek in de openlucht (2x).
• Jong uit de kast. Loungen en picknicken in het park

Foto 8. Poster Midzomergrachtfestival
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3.2

Voorlichting

In 2012 had de voorlichtingsgroep tot doel verder te groeien. Voor meer
voorlichtingen zijn meer voorlichters nodig, zal de groep verder
geprofessionaliseerd moeten worden en zal er meer energie in de werving
van scholen gestoken moeten worden.
In het schooljaar 2011-12 werden 168 klassen met een voorlichting
bereikt, tegenover 129 in 2010-11. Het aandeel van 'dubbeluren' (een
voorlichting van 2 lesuren) steeg sterker. Het aantal uur dat voorlichters
voor de klas stonden steeg in dezelfde periode van 157 naar 236. Er is in
2012 voornamelijk geïnvesteerd in het in goede banen leiden van de groei
van de groep. Zo was er extra inzet nodig om alle nieuwe voorlichters tijdig
op te leiden en vergaderingen doenbaar te houden. Hierdoor is er minder
aandacht geweest voor het werken aan groei.
Vergoedingenbeleid
In 2012 zijn we gestart met een vergoedingenbeleid voor de voorlichters.
Per voorlichting ontvangen de voorlichters een kleine vergoeding.
Daarnaast ontvangen de coördinator en de planner een vergoeding voor
alle tijd die zij in de werkgroep investeren. De Gemeente Utrecht heeft
hiervoor een aanvullende subsidie verstrekt. Doel van de vergoeding is
bestaande voorlichters langer vast te houden en voor studenten de
drempel om in plaats van een aantal uur te gaan werken een voorlichting
te geven te verkleinen. De vergoeding voldoet aan alle fiscale eisen.
In februari en juni 2012 is het vergoedingenbeleid geëvalueerd met de
voorlichters. Belangrijkste conclusies zijn:
• De vergoedingen zijn een stimulans voor de studenten om extra
voorlichtingen te geven of als aspirant vaker mee te lopen en zo het
inwerktraject eerder af te ronden.
• Voor voorlichters met een baan is de vergoeding geen beslispunt. Wel
wordt de vergoeding beschouwd als een blijk van waardering.
• Het aanbieden van een vergoeding maakt vrijwilligerswerk minder
vrijblijvend.
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•

Mede dankzij de berichtgeving over voorlichtingen het afgelopen jaar
is het nog niet nodig geweest de vergoeding in te zetten voor het
werven van nieuwe voorlichters.

De voorlichtingsgroep is zodanig gegroeid dat het niet mogelijk is zowel
praktische als inhoudelijke zaken in één overleg efficiënt te bespreken. Er is
een ondersteuningsgroep opgericht die er voor moet zorgen dat praktische
zaken zoals werving van scholen en het bijhouden van statistieken buiten
de maandelijkse vergadering kunnen worden afgehandeld.
Enquête bij scholen
De voorlichtingen die COC Midden-Nederland geeft, worden gemiddeld
gewaardeerd met een rapportcijfer 7,6. Dat blijkt uit een enquête onder
docenten in het middelbaar onderwijs in de provincie Utrecht. Uit dit
onderzoek komt verder naar voren dat de acceptatie na een voorlichting
stijgt, vooral in groepen waar de houding tegenover homoseksualiteit
negatief was (bijna de helft). Na de voorlichting staan bijna alle groepen
(95%) positief tegenover homoseksualiteit, met een gemiddeld cijfer
van 7,4. Docenten zijn met name te spreken over het verloop van een
voorlichting. De prettige en open sfeer worden vaak genoemd. “Leerlingen
kregen de kans om alles te vragen. Ook op persoonlijke vragen krijgen ze
eerlijk antwoord” aldus een docent.

3.3

Overige activiteiten

Roze ouderen
Ook op het gebied van senioren is grote slag gemaakt. In samenwerking
met De Gemeente Utrecht en Axion Continu is in het Care-overleg waarin
alle zorginstellingen zijn vertegenwoordigd veel aandacht besteed aan het
certificeren van instellingen met de Roze Loper. Dit heeft er toe geleid dat
in 2012 16 locaties van zorginstellingen Axion Continue, Vecht en IJssel en
Bartholomeus Gasthuis zijn gecertificeerd.
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Veiligheid
In samenwerking met het Openbaar Ministerie, Zichtbaar jezelf (roze
netwerk politie), de Gemeente Utrecht en Art.1 is er hard gewerkt aan een
gezamenlijke website waarop alle meldingen van discriminatie en geweld
kunnen worden gemeld. Door alle partijen op één gezamenlijke website te
presenteren kan iedereen zelf bepalen bij welke organisatie iemand een
melding van discriminatie of geweld doet, terwijl toch alle meldingen voor
de statistieken geregistreerd kunnen worden.

Foto 9. Stukje uit nieuwsbrief 12/12
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4. COC Midden-Nederland door het jaar heen
COC Midden-Nederland organiseert ieder jaar een groot aantal
activiteiten. De meeste daarvan worden georganiseerd door een
werkgroep voor de eigen doelgroep. Er worden echter ook ‘COC-brede’
activiteiten georganiseerd. Meestal geïnitieerd door het bestuur in
samenwerking met andere werkgroepen of organisaties. In dit hoofdstuk
een overzicht.
Januari
• Nieuwjaarsreceptie in samenwerking met het HUP (Homo Utrecht
Platform
• Bijeenkomst met OM, politie, Art.1 en de Gemeente Utrecht over
veiligheid
• Plannenmiddag Midzomergrachtfestival
Maart
• Vrijwilligersdag met workshops “Drama driehoek” van John Goes en
“cocktails maken” van de Evenementenwerkgoep
April
• Algemene ledenvergadering
Mei
• Dodenherdenking. Kranslegging samen met Stichting Pann
• Bezoek aan transgenderinformatiedag van T&T Utrecht
• Deelname presentatie van gay-app van de Gaykrant.
Juni
• Midzomergrachtfestival: diverse activiteiten van de werkgroepen, roze
wandeling en twee netwerkborrels.
• Deelname Erick Valk aan debat Gay Straight Alliance op stadhuis.
Juli
• Herdenking Jacques Drabbe bij “het bankje van Drabbe”
Jaarverslag en Jaarrekening 2012 COC Midden-Nederland
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Foto 10. Herken de hetero op de Stadhuisbrug

Augustus
• Uitdagen. Deelname aan “Uitgame” en info-markt.
Oktober
• Brainstormmiddag Midzomergrachtfestival
• Themacafé Sport
• Roze ontbijt
• Voorlichting op Varkensmarkt Amersfoort
• D66-cafe in Amersfoort
November
• COC songfestival. Alice Wessels en Ruth Dorka namen namens COC
Midden-Nederland deel met het nummer ‘Oud zeer’.
• Seniorencafé “on tour” in De Wartburg
• Algemene ledenvergadering
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Foto 11. Bezoek aan D66-café in Amersfoort

Foto 12. Nieuwjaarsreceptie in de U-Bar
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5. Jaarrekening 2012
5.1 De verlies en Winstrekening
Algemene activiteiten en bestuur
Algemene & adm. Kosten (1)
Bestuur & representatie (2)
Web (3)
ALV
MZG
COC café
Telefoon SB
UIT dagen
Dodenherdenking
Coming-out-dag
Overige activiteiten (4)

realisatie verschil begroot
3.179
-179
3.000
1.502
-2
1.500
2.925
-1.225
1.700
1.089
-189
900
1.891
-391
1.500
1.114
86
1.200
201
149
350
1.170
330
1.500
253
97
350
529
71
600
4.000
-3.900
100

Werkgroepen
Voorlichting (5)
Info oor & consultteam (6)
Communicatie & Evenementen
Frisco
PLUC
JudK
Prettig Anders
Senioren
Cocktail (7)
Totaal uitgaven

realisatie verschil begroot
14.231
1.269 15.500
3.165
855
4020
4.907
3.093
8000
0
500
500
1.506
494
2.000
537
1.463
2000
1.320
430
1750
2.123
28
2150
1.020
230
1250
46.661
3.209 49.870

Inkomsten
Contributie
Giften
Bijdrage scholen
Algemene subsidie
Bijzondere subsidie
Totaal inkomsten

realisatie verschil begroot
15.313
1.313 14.000
896
896
0
6.252
1.002
5.250
16.000
0 16.000
14.620
0 14.620
53.081
3.211 49.870

Exploitatieresultaat

6.419
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Toelichting op de verlies en winstrekening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nieuwjaarsborrel, vrijwilligersdag, bankkosten, verzekeringen, postbus
en overlijdensadvertentie erelid Jacques Drabbe.
Kantoor en reiskosten, teambuilding bestuur.
Was erg laag gebudgetteerd.
Inclusief reservering voor ledenbellen. Zie ook financieel verslag in
paragraaf 5.3.
Inclusief reservering voor deskundigheidsbevordering.
Inclusief reservering voor deskundigheidsbevordering; aanschaf
laptop.
Inclusief reservering voor deskundigheidsbevordering.

- = overschrijding
+ = onderbesteding
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5.2 De balans
ACTIVA
Nog te ontvangen
COC Nederland, contributie verslagjaar
Facturen voorlichting scholen

31-12-11

31-12-12

452
383

111
390

Liquide middelen
Betaalrekening ING
spaarrekening ING
ASN spaarrekening

8.166
27.298

1.634
4.610
49.400

Totaal

36.299

56.145

*) Toelichting, zie ook financieel verslag
reserveringen gevormd in 2012:
Voor leden bellen
Voor opleiding cocktail
Voor opleiding info -oor 2013
Voor vergoeding voorlichters 2013
Voor reiskosten voorlichters 2013
Voor scholing voorlichters 2013
Voor MZG 2013 (incl. roze zaterdag)
Totaal
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PASSIVA
Kapitaal*)
reservering= gelabeld
vrij besteedbaar

31-12-11
5.354
28.063

reserveringen gevormd in 2012
Nog te betalen
Vogelaar, verzending nieuwsbrief
Savannah Bay, huur
Huur ruimte werkgroepen
Overig & diverse declaraties
Totaal

*) Toelichting, zie ook financieel verslag
toename kapitaal
gelabeld
stand op 31-12-2011
bij donatie Feibe voor cocktail, 2012
resteert op 31-12-2012
vrij besteedbaar
vrij besteedbaar op 31-12-2011
Bij legaat Jansen, 2012
Bij exploitatieresultaat 2012
vrij besteedbaar op 31-12-2012
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6.354
38.882
8.000

0
0
1.588
1.294
36.299

0
0
0
2.909
56.145

5.354
1.000
6.354

28.063
4.400
6.419
38.882
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5.3

Toelichting op de jaarrekening

Resultaat verslagjaar
Voor 2012 was een resultaat begroot van €0, het gerealiseerd resultaat is
uitgekomen op een overschot van €6.419 terwijl in 2011 nog een verlies is
gerealiseerd van €5.969. Wegens overlopende posten van 2011 naar 2012
kan het overschot van 2012 deels gezien worden als compensatie van het
verlies van 2011. Het resterende overschot is dan €450.
Oorzaken hiervan zijn o.a.:
• Meer contributie inkomsten dan begroot (+€1.313)
• Enkele giften ontvangen, was niet begroot (€896)
• Kosten voorlichting was erg ruim begroot
• Frisco en Jong uit de Kast waren in 2012 nauwelijks actief (+€1.963)
• De werkgroep evenementen zit nog in opstart fase dus minder
uitgegeven dan begroot
• Na het verlies in 2011 is over het gehele werkveld veel zuiniger aan
gedaan.
• Slim sparen bij de ASN leverde aardige rente inkomsten op die niet
begroot waren, zit in post algemeen.
• In 2012 is een legaat ontvangen van €4.400, zie specificatie balans,
vrije reserves
Reserveringen
• Omdat voor een aantal activiteiten eind 2012 al plannen gemaakt
waren maar uitvoering pas in 2013 plaats vindt zijn deze lasten al in
2012 genomen, zie de balans voor een specificatie. Dit is waar nodig
afgestemd met de subsidie verstrekker.
• In navolging van COC Zwolle heeft het bestuur eind 2012 besloten alle
leden te bellen om het contact te versterken, u heeft hierover gelezen
in de digitale nieuwsbrief. Uitbesteden aan een callcenter kost zo'n
€4.000. Het ontvangen legaat kunnen we hier deels voor inzetten. In
de resultatenrekening is dit opgenomen onder overige activiteiten.
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•

Overige reserveringen betreffen opleiding voor voorlichters, cocktail
en info oor omdat daar in 2012 door diverse oorzaken niet aan
toegekomen is. Voor MZG 2013, incl. roze zaterdag is € 1.000
gereserveerd t.l.v. 2012

Gelabelde reserves
• In 2012 heeft Feibe Zweers van Body Talk €1.000 van de door hem
gewonnen Annie Brouwer-Korfprijs gedoneerd aan de medegenomineerde COC werkgroep Cocktail. Zie hiervoor de balans.
Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het positief exploitatieresultaat van 2012 toe te voegen
aan het vrij besteedbaar kapitaal.
Plannen voor 2013
In het jaar 2013 wordt wederom flink ingezet op voorlichting. Roze
zaterdag 2013 biedt volop mogelijkheden ons als COC Midden-Nederland
te presenteren, maar vergt enorme inzet van de vrijwilligers. De subsidie
voor 2013 is reeds ontvangen, samen met de reserveringen uit 2012 geeft
dit ruime financiële armslag.
Maart 2013
Jakko Geluk, penningmeester
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6.

Activiteiten werkgroepen

De werkgroepen bedienen verschillende doelgroepen en organiseren
activiteiten, die aansluiten bij de behoefte van de doelgroepen. Iedere
werkgroep bestaat uit een eigen stuurgroep van vaste vrijwilligers en een
coördinator. De coördinator is ook aanspreek punt van het bestuur. Iedere
werkgroep acteert redelijk zelfstandig en organiseert op eigen wijze
activiteiten en bijeenkomsten. De activiteiten moeten natuurlijk passen in
het beleid wat vooraf door het bestuur, in overleg met werkgroepen en
ledenvergadering is vastgesteld.
Twee werkgroepen zijn gericht op het bespreekbaar maken van
homoseksualiteit (Voorlichting) en steun bieden aan mensen die met hun
geaardheid worstelen (Info-oor/ Consultteam).
De andere werkgroepen zijn gericht op specifieke behoefte van een
bepaalde groep. Doel van deze groepen is het organiseren van
laagdrempelige activiteiten in een sociaal veilige omgeving waar bezoekers
zich op hun gemak kunnen voelen en steun krijgen om gelijkgestemde te
ontmoeten. Wij hebben werkgroepen voor:
• Kwetsbare groepen
o Vluchtelingen
o Mensen met een fysieke handicap
o Mensen met een verstandelijke beperking
• Vrouwen
• Senioren
In 2012 zijn de werkgroepen voor jongeren “Frisco” en “Jong uit de Kast”
op houden te bestaan. Door het teruglopen van de bezoekersaantallen en
een gebrek aan vrijwilligers kwamen de werkgroepen in een negatieve
spiraal terecht. Gesprekken met de Jonge Utrechtenaers over een
gezamenlijke doorstart onder de COC-vlag boden niet voldoende
aanknopingspunten. Wel wordt er op projectbasis met de Jonge
Utrechtenaers en studentenvereniging Anteros samengewerkt.
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Tot slot heeft COC Midden-Nederland twee ondersteunende werkgroepen:
de mediawerkgroep en de evenementenwerkgroep. Deze werkgroepen
ondersteunen het bestuur en de andere werkgroepen bij het opzetten van
activiteiten en communicatie.
In de volgende paragrafen vindt u per werkgroep de antwoorden op de
volgende vragen:
• Uit hoeveel vrijwilligers bestaat de werkgroep?
• Wat zijn de doelen van de werkgroep?
• Wat waren de voorgenomen activiteiten in 2012?
• Welke activiteiten zijn gerealiseerd in 2012?

6.1

Voorlichting en individuele begeleiding

6.1.1
Voorlichtingswerkgroep
Doel van de
Voorlichting geven over seksuele diversiteit, waarbij
werkgroep:
de focus ligt op scholieren.
Aantal vrijwilligers: Jan 2013: 40
Voorgenomen
Uitbreiden voorlichting richting basisscholen.
activiteiten in 2012: Scholing voorlichters, kwaliteit voorlichtingen nog
verder verbeteren. Naast scholen ook voorlichting
geven aan andere organisaties.
Gerealiseerde
168 klassen kregen in totaal 236 uur voorlichting.
activiteiten in 2012:
Voor uitgebreide informatie zie hoofdstuk 3.2.
6.1.2
Info-oor
Doel van de
werkgroep:

Aantal
vrijwilligers:

Het informatie verschaffen aan mensen met comingout vragen. Het doorverwijzen van mensen naar de
juiste werkgroep of instantie die deze mensen verder
op weg helpen met hun LHBT vragen.
6, waarvan 1 coördinator
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Voorgenomen
activiteiten in
2012:

•
•

•
•
•
Gerealiseerde
activiteiten in 2012

•

•

•
•

•

•

Elke donderdag van de maand inloopspreekuur
in Savannah Bay Utrecht
Samenwerking met COC werkgroepen en
externe partners in Nederland bevorderen.
Bij 6/8 wekelijkse vergadering wordt een
gastspreker(s) uitgenodigd ter verbreding van
de kennis van de vrijwilligers.
Deelnemen aan Homonetwerken in Utrecht.
Bevorderen naamsbekendheid tijdens
Midzomergrachtfestival en Uitmarkt.
Het vormen van subgroepjes die een evenement
verzorgen.
62 formulieren ingevuld, waarvan 8 van
inlopers.
Leeftijden hiervan: <20 jaar (21x); 20-30 jaar
(15x) ; 30-40 jaar (7x); 40-55 jaar (6x).
13x onbekend of kind.
Sub-groepjes waren een succes. Alle vrijwilligers
hebben zich aangemeld voor een activiteit al
dan niet samen. De andere vrijwilligers werden
op de hoogte gehouden op de 6/8 wekelijkse
vergaderingen en via de mail.
Met Dodenherdenking aanwezig zijn.
Met Midzomergrachtfestival 3 keer een stand
geplaatst in de stad, om informatie over COC te
geven aan het winkelend publiek.
Op de Uitmarkt een Infostand geplaatst om
samen met andere werkgroepen van COCMN
voorlichting te geven aan studenten en andere
passanten.
Meewerken aan discussies over het bevorderen
van aangiftebereidheid. Hieruit is een website
gerealiseerd die aangifte van discriminatie
bundelt in Utrecht.
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6.1.3
Consultteam
Aantal vrijwilligers Twee psychologen ( vrouw en man)
Doelen van de
• Mensen helpen hun homoseksuele gevoelens te
werkgroep:
onderkennen en uit te spreken
• mensen weerbaar maken tegen discriminatie
• eventueel verwijzen naar medische, psychosociale en
juridische dienstverlening
• adviseren: hulp en steun aan derden bieden, zoals aan
familieleden, vrienden of andere COC-afdelingen.
Voorgenomen
• Het voeren van gesprekken met mensen aangedragen
activiteiten in
vanuit het COC Midden-Nederland, maar ook via andere
2012:
kanalen
• per cliënt worden maximaal 3 gesprekken gevoerd,
daarna wordt eventueel doorverwezen of
terugverwezen naar de reguliere zorg.
• Verder werken aan naamsbekendheid
Er zijn 8 gesprekken gevoerd met mannen en 1 met een
Gerealiseerde
vrouw. Uit evaluaties blijkt dat de gesprekken vaak een
activiteiten in
positief keerpunt betekenen. Homo-emancipatie blijft
2012:
moeilijk voor mensen met een migratieachtergrond
(vanwege de familieband) en jongeren onder de 16 jaar
vanwege de beperkte uitgaansmogelijkheden. Dit jaar waren
er ook weer relatief veel mensen die kampten met een
vastgelopen heterorelatie. Ook nog meer mensen met een
psychiatrisch verleden en weer een tbs er. Daarnaast weten
ook instanties als Altrecht ons steeds beter te vinden voor
het doorverwijzen van cliënten. Ook komen er steeds meer
verzoeken van buiten de regio MiddenNederland.
Doordat ons werk gratis door vrijwilligers wordt gedaan en
de kosten door donateurs, is de maatschappelijk besparing
te begroten bij 9 cliënten x gemiddeld 2 gesprekken a E
125,- (BIG tarief)= e 2250,-
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6.2

Werkgroepen voor kwetsbare doelgroepen

6.2.1
Cocktail
Doel van de
werkgroep:

Aantal vrijwilligers:

Voorgenomen
activiteiten in 2012:

Gerealiseerde
activiteiten in 2012:

Het doorbreken van het isolement van LHBT
asielzoekers en andere nieuwe Nederlanders
middels maatjescontacten en organiseren van
sociale activiteiten.
14 vrijwilligers (stand december 2012), waarvan:
9♂ en 5♀ .
Nieuw: 8 in 2012, waaronder 1 secretaris en 1
intaker
wachtlijst: 3
Gestopt:6
Organiseren maatjescontacten
Organiseren sociale activiteiten
Training en deskundigheidsbevordering
vrijwilligers
• Uitbreiden netwerk (Vluchtelingenwerk MN,
migrantenorganisaties)
• (mede) organiseren MidZomerGracht
evenement tbv LGBT vluchtelingen en
migranten
• Aandacht voor problematische situatie in
AZC’s (i.s.m. COC-NL)
In 2012 zijn nieuwe 16 aanvragen binnengekomen:
• 8 nieuwe koppels gevormd
• 4 teruggetrokken
• 4 wachten nog op maatje (stand 31-12-2012)
•
•
•

Sociale Activiteiten:
• Picknick
• Landen-diner
• COC-borrel
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Deskundigheidsbevordering:
• Training interculturele communicatie
• Training Asielrecht
• Training Maatjes
Netwerkcontacten met: COC-NL, COA, HIVOS
Art1 en Vluchtelingenwerk MN.
Contacten met verwijzers (nieuw) STIL Utrecht
Congressen e.d.:
• Informatieavond georganiseerd tijdens MZG
samen met Stichting Utrecht-Leon en Hivos
• Nominatie Annie Brouwer-Korf prijs
• Bijdrage aan documentaire ‘Strijders voor de
Liefde’
• Bijdrage aan COA-netwerkbijeenkomst
PR:
• Facebookpagina Cocktail
• Nieuwe folders en flyers
Nadat 2011 vooral in het teken stond van het vormen van een
vrijwilligersteam, is Cocktail in 2012 meer naar buiten getreden.
Hoogtepunten waren de geslaagde informatieavond tijdens het MZG,
waarvan zelfs opnamen zijn gemaakt door de NTR ten behoeve van de
documentaire ‘Strijders voor de Liefde’ en de nominatie voor de ABK-prijs.
Daarnaast zijn belangrijke netwerkcontacten gelegd in de wereld van de
asielzoekers (Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, COA) die in 2013
vruchten af moeten gaan werpen.
Langzamerhand beginnen de sociale activiteiten hun vruchten af te
werpen. Na een wat trage, moeizame start om mensen uit de doelgroep bij
elkaar te krijgen en met elkaar in contact te brengen, is er in 2012 toch een
soort kerngroep ontstaan van asielzoekers. Met name de landen-diners
slaan zeer goed aan. Cocktail mag zichzelf gelukkig prijzen met en is trots
op haar betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
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Foto 13: Coördinator Martin Oortwijn van Cocktail met oorkonde ABK-prijs

6.2.2
Homo & Handicap
Doel van de
Uitwisselen van ervaring, informeren, adviseren,
werkgroep:
doorverwijzen
Aantal vrijwilligers: 1
Voorgenomen
Informatie en advies via e-mail en telefoon, geen
activiteiten in 2012: bijeenkomsten van de werkgroep gepland wegens
gebrek aan motivatie en mogelijkheden bij de
huidige leden wel contact met een deel van de
leden..
Gerealiseerde
Ongeveer 1 keer per maand advies of informatie via
activiteiten in 2012: mail of telefoon. Zeer uiteenlopende vragen, vaak
mensen die te ver weg zitten om actief te worden
binnen de groep. Soms ingewikkelde problematiek,
soms een heel eenvoudige vraag.
Bijzonderheden/
In 2013 zal geïnventariseerd worden of er
Toelichting:
belangstelling bestaat voor een bijeenkomst, een
mogelijk nieuw lid heeft zich gemeld dat hier
interesse in heeft.
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6.2.3
Prettig Anders
Doel van de
Op een laagdrempelige en informele manier de
werkgroep:
bezoekers met elkaar in contact brengen in een
veilige en vertrouwde omgeving.
Aantal vrijwilligers:
2-4
Voorgenomen
Maandelijks op zondagmiddag een activiteit in
activiteiten in 2012: Cumulus.
Gerealiseerde
2012 kenmerkte zich door een zeer wisselende
activiteiten in 2012: opkomst van bezoekers. Sommige activiteiten
liepen goed, maar een aantal zondagen zijn door
een gebrek aan deelnemers niet door gegaan.
Gerealiseerde activiteiten zijn o.a.:
Kookactiviteit (2x)
Filmmiddag
Workshop Midzomergracht
Bezoek aan Roze zaterdag
Roze wandeling
Bowling
Bijzonderheden/
In 2012 hebben we afscheid genomen van onze
Toelichting:
coördinator Peter Holleman. Het heeft tijd gekost
om het juiste format voor de groep te vinden. Het
plan om apart voor jongeren een activiteit te
organiseren bleek niet haalbaar. Er bleek geen vast
moment te zijn waarop alle jongeren konden.
Inmiddels is de groep evenwichtig van opbouw
waardoor een aparte jongerengroep niet meer
nodig is.
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6.3
PLUC (Platform Lesbisch Utrecht COC Midden-Nederland)
Doel van de
Het bieden van een ontmoetingsmogelijkheid voor
werkgroep:
lesbische en biseksuele vrouwen in MiddenNederland
Aantal vrijwilligers:
Eind 2012 : 13 vrijwilligsters
Voorgenomen
Organiseren van gespreksgroepen van 5 a 6
activiteiten in 2012:
bijeenkomsten en eenmalige activiteiten voor
lesbische en biseksuele vrouwen vanaf circa 20
jaar
Gerealiseerde
Gespreksgroepen
activiteiten in 2012:
1 x 30+ groep : jan-feb
2x 30- groep: jan-feb & okt-dec

22 januari
24 februari
31 Maart
22 april
6 mei
17 juni
22 juli
25 Augustus
13 Oktober
11 November
15 december
Bijzonderheden/
Toelichting:

Wandelen
film
Massage workshop
Vollenhoven vrijwilligerswerk
vogelen
motortocht + Yoga + borrel picknick
racefietstocht
nachtwandeling Lumen
wijnproeverij
Houtbewerking
spelletjesavond

PLUC vergadert 1x per 6 weken. Losse activiteiten
worden ca 1x per maand georganiseerd.
Gespreksgroepen komen 5 tot 6 avonden
bijeen om de 1 a 3 weken.
Gemiddelde opkomst in 2012 bij de activiteiten
bedroeg ca 20 deelneemsters. Totaal aantal
deelneemsters 2012: 229
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6.4

Seniorengroep

Doel van de
werkgroep:

Oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
met elkaar in contact brengen en elkaar onderling
steun bieden.

Aantal vrijwilligers:

5

Voorgenomen
activiteiten in
2012:

12 keer zondagmiddagcafé
12 keer roze eettafel

Gerealiseerde
activiteiten in
2012:

Aantal voorlichting, aantal activiteiten, aantal
consults, etc. Eventueel met korte omschrijving/
onderwerpen.
12 keer zondagmiddagcafé
12 keer roze eettafel

Bijzonderheden/
Toelichting:

Deelname platform roze ouderen
Initiatief woongroep roze ouderen
Contact met de Kringen
Contact met T en T Nieuwegein

6.5

Ondersteunende werkgroepen

6.5.1
Evenementenwerkgroep
Door de werkgroep is geen informatie aangeleverd.
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6.5.2 Mediawerkgroep
Doel van de
Media beleid van het COC Midden-Nederland
werkgroep:
opzetten, bewaken en uitvoeren.
Aantal vrijwilligers: 1-3
Voorgenomen
• Aangepaste lay-out website lanceren en
activiteiten in
beheren.
2012:
• Zorgen dat alle PR uitingen van het COC in de
huisstijl worden uitgebracht.
• Sociale media van alle werkgroepen bundelen
• Activiteiten beter onder de aandacht brengen
bij leden, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden.
Gerealiseerde
activiteiten in
2012:

Bijzonderheden/
Toelichting:

Lay-out website is vernieuwd en op een aantal
punten technisch verbeterd.
• Reclame materiaal t.b.v. het
Midzomergrachtfestival.
• Meer content op de website en Facebook
• Diverse persberichten verzonden.
• Periodieke digitale maandelijkse nieuwsbrief
opgezet.
• Posters en reclamekaartjes voor de
seniorenwerkgroep.
De werkgroep heeft een tekort aan actieve
vrijwilligers. Het kost tijd voordat een vrijwilliger de
organisatie kent en over activiteiten kan berichten of
werkgroepen kan begeleiden. Daarnaast kent de
werkgroep rustige en drukke periodes.
•
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[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een
interessant
punt op.
Het
tekstvak
kan overal in het document48
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