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Inhoudsopgave

Toelichting op de Jaarrekening

Vermogensmutaties (zie balans)
− In 2013 is een legaat ontvangen van wijlen Jacques Drabbe van €45.000 ten
behoeve van voorlichting. Dit is een gelabelde reserve.
− In de algemene ledenvergadering van najaar 2012 is besloten het door COC
Nederland beheerde solidariteitsfonds op te heffen. In 2013 is €4.054
uitgekeerd aan COC Midden-Nederland en toegevoegd aan de vrije reserves.
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Mutatie gelabelde reserves
In 2012 heeft Feibe Zweers van Body Talk €1.000 van de door hem gewonnen Annie
Brouwer-Korfprijs gedoneerd aan de eveneens genomineerde COC werkgroep
Cocktail (zie balans). Hiervan is €500 gebruikt in 2013 voor teambuilding.
Reserveringen
In 2012 zijn bedragen gereserveerd voor activiteiten in 2013. Deze activiteiten zijn
deels uitgevoerd in 2013 en deels (€2.000) doorgeschoven naar 2014 en volgende
jaren. Het restant (€ 5.000) zal worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker de
Gemeente Utrecht. Op dit moment zijn besprekingen gaande met Stichting De
Overkant en ambtenaren van gemeentelijk subsidie bureau om deze €5.000 in te
zetten voor het Midzomergracht spektakel 2014.
Nieuwe reserveringen zijn in 2013 gemaakt voor het 65-jarige jubileum in 2015 en
de vernieuwing van de website (in 2013 niet uitgevoerd, in verband met de uitrol
van de website van COC Nederland). Ook is er geld gereserveerd voor een landelijk
congres voor professionals die werken met LHBT’s met een licht verstandelijke
beperking op vrijdag 4 juli 2014 (dag voor Roze Zaterdag) in Eindhoven.
Plannen voor 2014
In het jaar 2014 wordt wederom flink ingezet op voorlichting. Het legaat van wijlen
Drabbe dient ten goede te komen aan voorlichting. Er zijn plannen om in navolging
van de Roze loper scholen te certificeren. Werktitel is het ‘roze krijtje’. De subsidie
voor 2014 is reeds ontvangen, samen met de reserveringen uit 2012/ 2013 geeft dit
ruime financiële armslag.
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1. Woord van de voorzitter
Als vereniging kunnen wij met recht terugkijken op een zeer succesvol en energiek
2013. Er waren veel initiatieven en iedere werkgroep ging ervoor. Voorlichtingen is
verder gegroeid en geprofessionaliseerd en heeft in en om Utrecht zo’n 200 klassen
voorlichtingen gegeven. Ondanks deze sterke groei hebben de voorlichtingen niet
aan kwaliteit ingeboet.
In het jaarplan 2013 stond dat de Jonge Utrechtenaers de nieuwe COC-werkgroep
voor jongeren zou worden, maar de ambities lagen toch te ver uit elkaar om te
kunnen starten. Oktober 2013 is de werkgroep Jong&Out (tot 19 jaar) van start
gegaan. Bij het zoeken naar een geschikte ruimte zijn ze geweigerd met als reden
dat het verhuurbedrijf homo’s in hun ruimte niet passend vond. Wij hebben
aangifte gedaan van discriminatie en de zaak is in behandeling genomen door de
politie en het OM. Het positieve nieuws is dat de bijeenkomsten van Jong&Out door
steeds meer jongeren worden bezocht.
Op de vooravond van het Midzomergracht heeft de werkgroep Cocktail een breed
georiënteerd congres georganiseerd. De lezing van een Jamaicaanse vluchteling
over het leven als homo in zijn land, zijn vlucht naar Nederland en het leven als
homoseksuele vluchteling in Nederland maakte heel veel indruk op de aanwezige
professionals. Het feit dat dit congres in het stadhuis van de vierde stad van
Nederland mocht en kon worden gehouden geeft aan dat Nederland EN Utrecht
vele stappen verder is in de acceptatie en integratie van de LHBT’s. Een mooi
signaal! De werkgroep is zo succesvol dat er in 2014 een landelijke uitrol van het
maatjesproject zal gaan plaatsvinden.
Als klap op de vuurpijl had Utrecht het voorrecht de Roze Zaterdag te mogen
ontvangen. Een hele mooie dag met vele duizenden bezoekers die verschillende
evenementen bezochten. De uitreiking van de Roze loper op het hoofdpodium
door wethouder Everhardt werd gade geslagen door veel bezoekers. Hiermee is
Utrecht de stad met de meeste zorginstellingen die met een Roze loper
gecertificeerd zijn en bieden we onze roze senioren een prettig leefklimaat. Dankzij
de roze limousine die wordt gebruikt bij het uitreiken van de Roze lopers konden
bezoekers de stand van het COC op de infostage ook niet missen. Prettig Anders
had een bijeenkomst met diverse ontmoetingscafés in Theater Kikker en hier was
ook een grote delegatie van COC Nederland bij aanwezig. Mooi om ook hier het
enthousiasme te zien en te ervaren.
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PASSIVA
Kapitaal*)
bestemmingsreserve= gelabeld
vrij besteedbaar

31-12-11

31-12-12

31-12-13

5.354
28.063

6.354
38.882

50.854
42.936

8.000

12.797

reserveringen voor volgende boekjaren
Nog te betalen
Jong & Out
overig & diverse declaraties
terugbetaling bijz. subsidie
terugbetaling reservering 2012

*) Toelichting, zie ook financieel verslag
toename kapitaal
gelabeld
stand op 1-1-2013
bij donatie Feibe voor cocktail, 2012
bij legaat Drabbe, 2013
resteert op 31-12
vrij besteedbaar
vrij besteedbaar op 1-1
bij legaat Jansen, 2012
bij exploitatieresultaat 2012
vrijval solidariteitsfonds landelijk 2012
bij exploitatieresultaat 2013
vrij besteedbaar op 31-12

2.882

2.909

36.299

56.145

2012

2013

5.354
1.000

6.354
-500
45.000
50.854

6.354

28.063
4.400
6.419

38.882

750
2.077
1.501
5.000
115.915

38.882

4.054
0
42.936
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7.2

De balans

ACTIVA
Nog te ontvangen
COC Nederland, contributie verslagjaar
facturen voorlichting scholen

31-12-11

31-12-12

31-12-13

452
383

111
390

184
0

Liquide middelen
betaalrekening ING
spaarrekening ING
ASN spaarrekening

8.166
27.298

1.634
4.610
49.400

114
6.316
109.301

Totaal

36.299

56.145

115.915

Mutaties
2012
2013
4.000
0
500
0
500
0
500
0
500
0
1.000
0
1.000
-1000
7.000
2.797
1.000

Terug
storten
2000
500
500
500
500
1000
0
0
0
0
5.000

specificaties (zie ook fin. Verslag)
Verloop reserveringen
Voor leden bellen (ledenwerfactie)
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)
Voor jubileum 2015
Voor aanpassing website 2015
Voor congres PA 2015
terugstorten (zie balans, passiva):
Totaal (naar balans, passiva)

8.000

Van jong tot oud en van feest tot sport zijn we actief en we houden de vinger aan
de pols als het gaat om discriminatie, agressie en geweld. Veiligheid blijft bij het
COC altijd hoog op de agenda staan! Het verheugt mij daarom te kunnen melden
dat het pink-info-meldpunt steeds vaker gevonden wordt. De initiatiefnemers
COC, Gemeente Utrecht het OM en Art.1 Midden-Nederland komt op regelmatige
basis samen om lopende zaken te bespreken en daar waar nodig worden er acties
afgesproken. Medio 2014 zal ook Amersfoort aan dit overleg gaan deelnemen.
Door de korte lijnen kan er bij een melding snel en effectief gereageerd worden.
Dankzij het uitnodigen van boeiende sprekers mogen wij op de ledenvergaderingen
steeds meer bezoekers ontvangen. De belangstelling voor het COC-café in Bodytalk
was echter dusdanig teleurstellend dat het bestuur heeft besloten voortaan alleen
nog bijeenkomsten met een specifiek thema te organiseren.
Goed ook om te melden dat zowel de aangevraagde reguliere exploitatiesubsidie
als de bijzondere subsidie ten behoeve van voorlichtingen in 2013 zijn gehonoreerd
door de gemeente Utrecht. Ook hebben de voorlichters en later ook Cocktail met
succes ondersteuning van de gemeente Amersfoort gekregen. Wel zien we dat
subsidies onder druk komen te staan en dat regels steeds strenger en concreter
worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in zicht zullen wij deze
ontwikkelingen goed moeten volgen.

resteert
2013
2000
0
0
0
0
0
0
7000
2797
1000

COC Midden-Nederland is volop in beweging, zoekt verbinding en is steeds meer
zichtbaar. Ook in de regio zal het COC Midden-Nederland steeds meer zichtbaar
en actief zijn. Dankzij het opgegaan van Info-oor in het landelijke switchboard, de
hulplijn van het COC Nederland, zal ons bereik nog groter geworden en bieden we
nu ook landelijke dekking.
We zijn zeker op de goede weg maar er is nog veel om voor te vechten. Het doet
me goed om te zien dat alle vrijwilligers hun werkzaamheden met veel passie en
plezier doen en ik wil iedereen dan ook heel erg bedanken voor de inspanningen
in 2013. Zonder de energie van alle vrijwilligers zou COC Midden-Nederland nooit
zo succesvol kunnen zijn! Ik hoop en weet uit ervaring dat ook 2014 weer een
mooi energiek jaar gaat worden, waarin zeker vooruit gekeken zal worden naar
ons jubileumjaar 2015!

12.797

Erick valk
Voorzitter Midden-Nederland
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2. 2013 in twaalf hoogtepunten

❶
❷

Amersfoortse voorvechter wint Bob Angelo-penning
Uit handen van COC-voorzitter Tanja Ineke ontvingen op de
nieuwjaarsreceptie drie voorvechters de Bob Angelo-penning
voor hun jarenlange inzet voor de Nederlandse
transgenderbeweging. Simon Huges (uiterst links), coördinator
van onze seniorenwerkgroep, is één van deze voorvechters.

Inkomsten
contributie
giften
rente
bijdrage scholen
Algemene subsidie
totaal inkomsten

Nieuw meldpunt in Utrecht voor LHBT's
Eind maart is in Utrecht het Pink-Info-Meldpunt gepresenteerd.
Het meldpunt is een samenwerking tussen Art.1 MiddenNederland, de Gemeente Utrecht, het Openbaar Ministerie en
COC Midden-Nederland. Eind 2013 waren er 58 meldingen
gedaan, waarvan 2 tot een zaak hebben geleid.

❸

COC schrijft verkiezingsprogramma
In voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
hebben wij alle politieke partijen in de regio aangespoord om
een aantal voor ons belangrijke onderwerpen in hun eigen
verkiezingsprogramma op te nemen. Kant-en-klare standpunten
waren er tegen pesten, voor meer veiligheid en ondersteuning
van roze ouderen.

❹

Debat over roze ouderschap
Tijdens het Midzomergrachtfestival organiseerden wij samen
met de Stichting Meer dan Gewenst een debat over roze
ouderschap. Voor- en tegenstanders, waaronder de auteurs Sara
Coster, André de Geus en COC-voorlichter Marita Terpstra,
bespraken politieke, ethische en maatschappelijke kwesties
rondom homo-papa’s, meemoeders en meeroudergezinnen.

exploitatieresultaat (reguliere activiteiten)
Totaal reserveringen
Jubileum 2015
aanpassing website in 2014
congres PA in 2014
exploitatie saldo na reserveringen

T.b.v. bijzondere subsidieaanvraag
Voorlichting
vergoeding voorlichters
Vaste verg. planner +coördinator
diversen/onvoorzien
Opleiding
Info oor & consultteam
div. kosten vrijwilligers
informatievoorziening
deskundigheidsbevordering
Totaal kosten voorlichting + info OOR
ontvangen project subsidie
exploitatie saldo
Terugbetaling subsidie
saldo
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werkelijk
2013
17.067
482
1.108
5.128
17.000
40.785

verschil
budget
3.067
482
628
1.128
0
5.305

10.797

10.797

verschil
in%
22%
131%
28%
0%
15%

Budget
2.013
14.000
0
480
4.000
17.000
35.480
0

10.797
7.000
2.797
1.000
0

werkelijk
2013
7.626
2.000
397
1.642

verschil
budget
-374
0
97
142

verschil
in%
-5%
0%
32%
9%

Budget
2.013
8.000
2.000
300
1.500

595
239
0
12.499

-505
-261
-600

-46%
-52%
-100%

1.100
500
600
14.000

-1.501
1.501
0

39

+ = teveel besteed
Algemeen, bestuur & Speciale activiteiten
Algemene & adm. Kosten
Bestuur & representatie
Web
ALV
MZG
COC café
Telefoon SB
Huur SB
UIT dagen
Roze Zaterdag 2013
Dodenherdenking
Coming out dag
Diverse overige activiteiten

werkelijk
2013
2.969
1.251
520
1.440
1.568
487
294
1.496
877
1.087
360
1.108
1.121

verschil
budget
-31
-249
-3.180
440
68
-713
-6
44
-624
87
100
508
-879

verschil
in%
-1%
-17%
-86%
44%
5%
-59%
-2%
3%
-42%
9%
38%
85%
-44%

Budget
2.013
3.000
1.500
3.700
1.000
1.500
1.200
300
1.452
1.500
1.000
260
600
2.000

+ = teveel besteed
Werkgroepen
Communicatie & Evenementen
Jong&Out
PLUC
Voorlichting
Prettig Anders
Senioren
Cocktail

werkelijk
2013
4.174
2.165
1.807
1.181
2.054
2.173
1.856

verschil
budget
174
-35
-193
-1.367
-16
-227
606

verschil
in%
8,70%
-2%
-10%
-106%
-1%
-9%
49%

Budget
2.013
4000
2.200
2.000
2.548
2070
2400
1250

29.988

-5.492

-15%

35.480

Totaal uitgaven
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7. Jaarrekening 2013

❺

Succesvol congres Cocktail tijdens Midzomergrachtfestival
Als aftrap van het Midzomergrachtfestival werd in het stadhuis
van Utrecht een congres georganiseerd voor professionals en
vrijwilligers die werken met vluchtelingen. Sprekers van o.a.
COA, Hivos, Vluchtelingenwerk vertelden de aanwezigen
waarom het belangrijk is asielzoekers te ondersteunen en welke
initiatieven er op het moment in Nederland zijn.

❻

Bijeenkomst Prettig Anders op Roze Zaterdag
Op Roze Zaterdag kwamen diverse COC-ontmoetingscafés voor
mensen met een verstandelijke beperking in Utrecht samen om
zichtbaar te zijn en feest te vieren. In aanwezigheid van het COCbestuur werd tijdens de bijeenkomst de ambitie uitgesproken
om samen, met een congres op Roze Zaterdag 2014 in
Eindhoven, de doelgroep weer op de kaart te zetten.

❼

Roze woongroep opgericht
In 2013 is door leden van de seniorenwerkgroep de vereniging
“The Elders” opgericht. Doel van de vereniging is het realiseren
van een woongroep voor roze ouderen in Utrecht. Hoewel
oorspronkelijk opgericht voor een project op het terrein van de
voormalige Veemarkthallen (inmiddels gestaakt) bleek de animo
dusdanig groot dat de vereniging nu verder zoekt naar een
nieuwe locatie.

❽

7.1

De Verlies & Winstrekening

Voor 2013 was een resultaat begroot van €0, het gerealiseerd resultaat is
uitgekomen op €10.797 maar op nihil na het maken enkele reserveringen voor 2014
en 2015. Zie hiervoor de exploitatierekening en de balans. Verschillen ten opzichte
van de begroting zijn :
− Meer contributie-inkomsten dan begroot (€3.067), door minder afdracht aan
COC Nederland.
− Enkele giften ontvangen, was niet begroot (€482).
− Voor website was hetzelfde begroot als de voorgaande jaren, maar dit jaar was
minder onderhoud nodig en houden we dus geld over (€3.180).
− Er zijn minder COC café 's geweest dan gepland (€713) omdat daar blijkbaar
geen behoefte aan was. Dit is gecommuniceerd in diverse nieuwsbrieven.
− De werkgroep evenementen zit nog in opstartfase dus minder uitgegeven dan
begroot (€879).
− Slim sparen bij de ASN leverde meer rente-inkomsten op dan begroot (€628).
− Kleine verschillen (zowel positief als negatief) bij diverse werkgroepen. Zie
hiervoor de exploitatierekening.
− Bij de werkgroep voorlichting ontstaan verschillen omdat het verslagjaar
(kalenderjaar) niet synchroon loopt met het schooljaar.
Het overschot (€1.501) van de in 2013 ontvangen bijzondere subsidie zal worden
terugbetaald. Dit is in lijn met eerdere boekjaren. Ook in 2011 is de niet benutte
subsidie deels terugbetaald. Zo blijven we een betrouwbare partner en we hebben
de stellige overtuiging dat de gemeente Utrecht, onze belangrijkste financier, ons
daarom in 2014 opnieuw € 30.000 subsidie heeft toevertrouwd.

Start Jong&Out
25 deelnemers bezochten eind december de derde bijeenkomst
van Jong&Out Utrecht. Aan de feestelijke start eind oktober ging
een turbulente voorbereidingsperiode vooraf. Al voor de
opening haalde de werkgroep de landelijke pers, nadat op
Coming-out-dag naar buiten kwam dat de werkgroep vanwege
de seksualiteit van de deelnemers een ruimte was geweigerd.

8
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Persberichten
In 2013 zijn er acht persberichten verstuurd met als onderwerp:
− COC-café in teken van Transseksualiteit
− Congres discriminatie van LHBT-vluchtelingen tijdens asielprocedure en
verblijf in opvangcentra
− Thema-avond homoseksualiteit en de multiculturele samenleving
− Debat roze ouderschap
− Coming-out-dag over mietjes en manwijven
− COC Midden-Nederland vraagt oordeel aan College voor de Rechten van de
Mens na weigering ruimte door de Evangelie Gemeente Utrecht
− COC Midden-Nederland doet aangifte van discriminatie tegen zaalverhuur7
− Voorlichters COC sluiten goed aan bij belevingswereld leerlingen

6.7

Evenementenwerkgroep

De evenementenwerkgroep (4 leden) organiseert activiteiten die niet bij een
andere werkgroep horen. Daarnaast ondersteunen ze werkgroepen waar nodig bij
bijzondere activiteiten. In 2013 was de werkgroep actief bij de volgende
evenementen:
− Themacafé februari
− Kranslegging op 4 mei
− Midzomergrachtfestival
− Roze Zaterdag
− UIT (Uit-game) voor nieuwe studenten
− Coming-out-dag (roze ontbijt Utrecht en activiteit in Amersfoort).
T
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❾
❿
⓫
⓬

Voorlichting breekt weer het record
Ook in 2013 hebben de voorlichters hun eigen record weer
gebroken. In totaal werden er ruim 300 lesuren aan voorlichting
gegeven. Tegen een verslaggever van LaVita vertelde
coördinator Florien Cramwinckel waarom voorlichtingen juist op
scholen belangrijk zijn en er voor zorgen dat mensen met meer
acceptatie reageren op mensen die anders zijn dan zijzelf: "Hoe
ouder mensen worden, hoe meer ik het idee heb dat hun
meningen helemaal vaststaan."
PLUC workshops
Al jaren organiseert PLUC succesvolle praatgroepen voor (bi-)
vrouwen van 30+ en 30-. De deelnemers van deze praatgroepen
vinden elkaar ook steeds vaker bij andere door PLUC
georganiseerde activiteiten. Met respectievelijk 31 en 24
deelneemsters braken de workshops percussie en poolen alle
records.
Coming-out-dag
In het kader van Coming-out-dag trokken onze vrijwilligers een
dag samen met een drietal acteurs door het centrum van
Amersfoort. Op een ludieke manier werd er aandacht gevraagd
voor het thema van Coming-out-dag “Mietje en manwijven”.
Samen met wethouder Cees van Eijk verwelkomden zij ook alle
nieuwe inwoners van Amersfoort.
Ledenenquête
In 2013 hebben konden alle leden hun mening geven over de
vereniging. Via de nieuwsbrief werd een digitale enquête
verspreid. Daarnaast is steekproefsgewijs een deel van onze
oudere leden gebeld. Het rapportcijfer van de vereniging? Een 7!
Belangrijkste taken voor de vereniging? Voorlichting,
zichtbaarheid en veiligheid. Maar ook de diversiteit aan
werkgroepen wordt gewaardeerd.
10

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 oktober heeft Paul Rehwinkel zijn functie als
vertrouwenspersoon na drie jaar neergelegd. Hij is opgevolgd door Derek Brouwer.
Derek Brouwer heeft een life coach praktijk in Utrecht en Amsterdam en begeleidt
mensen in hun dagelijkse problemen. Een van zijn specialiteiten is het integreren
van een niet heteroseksuele geaardheid in het dagelijks leven.

6.5

COC Nederland

In het jaar 2013 heeft COC Midden-Nederland ook de contacten met COC
Nederland goed en intensief onderhouden. Dankzij de nieuwe opzet van de
landelijk werkgroep federatiezaken zijn de verenigingen beter betrokken bij de
totstandkoming van het jaarplan van COC Nederland.

6.6

Communicatie en media

Het grootste deel van het jaar was er geen mediawerkgroep actief. Sinds december
2013 is er weer een vrijwilliger die de secretaris ondersteunt. In 2013 zijn elf
nieuwsbrieven gepubliceerd en per e-mail verspreid. In de nieuwsbrief wordt o.a.
aandacht besteed aan de activiteiten van het bestuur en werkgroepen en andere
roze nieuws in de regio. Daarnaast schrijft voorlichter Marita Terpstra een column
voor de nieuwsbrief.
In de media
− Diverse krantenartikelen over het weigeren van een ruimte aan de werkgroep
Jong&Out door Zaalverhuur7.
− Interview RTV Utrecht met Erick Valk en Ivan Henczyk in het kader van Roze
Zaterdag.
− Interview RTV Utrecht met Bob de Leng in het kader van de Internationale
dag tegen de homofobie.
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COC Midden-Nederland heeft diverse actieve werkgroepen gericht op het
bespreekbaar maken van homoseksualiteit (zie hoofdstuk 4) en het organiseren van
activiteiten voor specifieke doelgroepen (zie hoofdstuk 5). Het bestuur en de
werkgroepen krijgen ondersteuning van de media- en de evenementenwerkgroep.
Iedere werkgroep acteert zelfstandig en organiseert zelf activiteiten en
bijeenkomsten. De activiteiten moeten wel passen in het beleid dat door het
bestuur, in overleg met werkgroepen en ledenvergadering, is vastgesteld. In 2013
heeft het bestuur een brainstormsessie met de coördinatoren georganiseerd ter
voorbereiding op het schrijven van het jaarplan 2014.
De coördinatoren van de werkgroepen zijn:
Cocktail
Martin Oortwijn
Consultteam
Thom Langerak
Evenementen
Marcel Overbeek (was Martin de Roo)
Homo&Handicap
Taco van Welzenis
Info-oor
Judith Hecker
Media
(vacant)
PLUC
Ariene van den Blink
Prettig Anders
(vacant)
Voorlichting
Florien Cramwinckel (was Dennis Kuzee)

6.3

De huisvesting

COC Midden-Nederland stemt de huisvesting af op de specifieke activiteit. Bij
verschillende instanties wordt huisvesting gehuurd. Vooral bij Bodytalk, Zimihc,
Savannah Bay, Silokerk, Louis Hartloopercomplex en de Vrijwilligerscentrale.

6.4

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.
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3. Veiligheid en zichtbaarheid
Veiligheid en zichtbaarheid zijn niet alleen twee zeer belangrijke thema’s voor de
roze gemeenschap en de vereniging; het zijn ook thema’s die elkaar versterken.
Zichtbaarheid zorgt voor meer veiligheid en andersom.
2013 was voor Utrecht een zeer zichtbaar jaar. Met de succesvolle door Stichting
Pann georganiseerde Roze Zaterdag was Utrecht gaststad van één van de grootste
roze evenementen van Nederland. Ook het COC was deze dag goed
vertegenwoordigd met voorlichters op de Stadhuisbrug en een stand met roze
limousine bij de Infostage. Voorzitter Erick Valk en bestuurslid Ivan Henczyk waren
daarnaast aanwezig in de live uitzending van RTV Utrecht. Maar wat doen we nog
meer?

3.1

Veiligheid

De samenwerking met de Gemeente Utrecht, antidiscriminatiebureau Art.1
Midden-Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie heeft er toe geleid dat
op 21 maart 2013 de website Pink.Info.Meld is gelanceerd. Doel van deze website
is het voor de doelgroep beter inzichtelijk maken van de mogelijkheden die er zijn
om een aangifte of melding van discriminatie te doen en welke ondersteuning
daarbij geboden kan worden. Alle meldingen worden door Art. I Midden-Nederland
anoniem verzameld en besproken in het gezamenlijke veiligheidsoverleg van de
betrokken organisaties.
Het aantal meldingen van homodiscriminatie is in 2013 verdrievoudigd naar 58. Dat
wil niet perse zeggen dat de discriminatie is toegenomen. LHBT’s weten steeds
beter waar ze terecht kunnen. En dat is belangrijk. Want niet gemeld, is niet
bekend. Meldingen zijn altijd zinvol, omdat daarmee risicovolle locaties in kaart
kunnen worden gebracht en instanties beter en eerder kunnen anticiperen.
Overigens is het een illusie te denken dat er slechts 58 incidenten in de provincie
zijn geweest. Uit angst voor represailles of omdat slachtoffers denken dat er niets
met een aangifte wordt gedaan wordt discriminatie vaak niet gemeld. Twee keer
leidde een melding in 2013 ook daadwerkelijk tot een aangifte. Eén daarvan betrof
de aangifte van COC Midden-Nederland tegen Zaalverhuur7, omdat zij weigerde
een zaal van de Evangelie Gemeente Utrecht te verhuren aan de werkgroep
Jong&Out.
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De leden
Ten opzichte van 2012 zijn er in 2013 een aantal veranderingen in het ledenbestand
opgetreden. COC Nederland heeft een grote groep wanbetalers uitgeschreven.
Voor onze vereniging ging het om 47 leden. Daarnaast hebben 59 personen zich
aangemeld als lid en 41 leden zich afgemeld. COC Midden-Nederland had bij
aanvang van 2013 707 leden en eind 2013 is het aantal leden, mede door het
uitschrijven van de wanbetalers gedaald tot 678. De vereniging is daarmee de op
één na grootste lidvereniging van de federatie.
De verhouding man/vrouw is, voor zover geregistreerd in de ledenadministratie,
57/43%. Het oudste lid is 92; het jongste lid is 17. De stad Utrecht levert met 379
leden het grootste aantal leden. Eerst volgende stad is Amersfoort met 51 leden.
De vrijwilligers
De vereniging draait volledig op vrijwilligers. In 2013 waren er tussen de 90 en 100
vrijwilligers actief. Van de vrijwilligers is ongeveer de helft ook lid van de vereniging.
Het bestuur heeft alle werkgroepen gevraagd een standpunt in te nemen over het
al dan niet verplicht lid zijn van de vrijwilligers. Tijdens de voorjaarsvergadering zal
het bestuur de leden daartoe een voorstel doen.

6.2

Bestuur en coördinatoren

Binnen de vereniging draagt het bestuur zorg voor de uitvoering van het beleid en
de organisatie van de algemene activiteiten. In 2013 zijn alle bestuursleden
herkozen voor een tweede bestuurstermijn.
Voorzitter
Erick Valk
Herkozen op 23-4-2013
Penningmeester
Jakko Geluk
Herkozen op 19-11-2013
Secretaris
Robert Paul Balder
Herkozen op 19-11-2013
Bestuurslid
Elena Ponzetti
Herkozen op 19-11-2013
Bestuurslid
Ivan Henczyk
Herkozen op 23-4-2013
De leden van het bestuur hebben de werkgroepen en thema’s als volgt verdeeld:
Erick Valk
Externe contacten, Senioren, Info-oor, Migranten
Jakko Geluk
Financiën, Cocktail, Homo&Handicap, Ledenwerving
Robert Paul Balder
Secretariaat, Media, Prettig Anders
Elena Ponzetti
PLUC, Voorlichting, Consult, Politiek
Ivan Henczyk
Evenementen, Jong&Out, mannen 25-35 jaar, Sport
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6. De vereniging
6.1

De leden en de ledenvergadering

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. In
2013 hebben twee Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden; op dinsdag 23
april en dinsdag 19 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 leden hebben stemrecht.
Alle ledenvergaderingen worden afgesloten met één of meer interessante
sprekers. In 2013 waren dat:
− Marieke Frederiks, Art.1 Midden-Nederland, over nut en noodzaak van het
doen van aangifte van discriminatie.
− Rob Meijer, Stichting Roze Zaterdagen, over de geschiedenis van de Roze
Zaterdag.
− Eiko Smid, raadslid CDA Utrecht, over de rol van de Utrechtse politiek.
− Dylan en Lazlo Tonk, filmmakers, over hun nieuwe voorlichtingsfilm
“Uitgesproken”.

In een vraaggesprek van Campusblog met Kim Prick in het kader
van Coming-out-dag is bekend geworden dat de Utrechtse
afdeling van Jong&Out geen zaal mag huren in het kerkgebouw
van de Evangelie Gemeente Utrecht (EGU). Jong&Out, een
platform voor jonge homo’s en lesbiennes, wordt geweigerd
omdat het kerkgenootschap ‘ethische vraagstukken’ uit de weg
wil blijven.
Campus-blog citeert één van de kerkbestuurders: “Het is ons
gebouw en wij bepalen aan wie we ruimtes verhuren. We kiezen
daarin voor neutrale organisaties en zouden bijvoorbeeld ook
geen ruimte aan de pedofielenvereniging verhuren.”
Binnen korte tijd namen diverse landelijke media het nieuws over
en werd de kersverse coördinator Edith Borghuis overspoeld met
vragen van Journalisten.
In samenwerking met Art.1 Midden-Nederland en COC
Nederland is vervolgens de aangifte bij de politie ingediend en
een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens
voorbereid. Doel van de aangifte is duidelijkheid te krijgen over
het toepassen van de Algemene wet gelijke behandeling met
betrekking tot het commercieel verhuren van religieuze
gebouwen.
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3.2

Zichtbaarheid

Ieder jaar organiseren wij activiteiten op het gebied van zichtbaarheid. Deels zijn
deze activiteiten bedoeld om de zichtbaarheid van de roze gemeenschap in Utrecht
te vergroten of om het werk van het COC onder de aandacht te brengen bij de eigen
achterban.
Netwerkactiviteiten
In Utrecht organiseren wij ieder jaar een aantal activiteiten waarvoor alle roze
organisaties worden uitgenodigd.
− Jaarlijkse organiseren wij de nieuwjaarsreceptie samen met het Homo Utrecht
Platform voor alle roze organisaties in de U-Bar.
− Samen met Stichting Pann legt COC Midden-Nederland een krans tijdens de
Dodenherdenking op het Domplein in Utrecht. Na afloop van de kranslegging
vindt er een borrel plaats. In 2013 was de borrel in café Kalff.
− Voorafgaand aan het hijsen van de regenboogvlag op Coming-out-dag
organiseerden wij het roze ontbijt voor de gemeente en alle roze organisaties.

14

Activiteiten
Van de activiteiten waren de percussie workshop (31 bezoekers) en het poolen (24
bezoekers) het meest succesvol. Verder waren er bijeenkomsten met een specifieke
thema’s,
zoals
stiefmoederschap,
Belangrijkste resultaten 2013
mindfulness en seksualiteit en intimiteit.
- Vier praatgroepen
Ook waren er uiteenlopende actieve
- Succesvolle percussie en pool
activiteiten waaronder theatersport,
workshop
vogelen, film kijken (The Kids are all right)
- Aantrekken van jongere
en een spelletjesavond. In totaal namen er
vrijwilligers
160 vrouwen deel aan de activiteiten.
De werkgroep
Eind 2013 bestaat de groep uit 13 vrijwilligers. Omdat de groep vrijwilligsters ouder
wordt is er de laatste tijd veel aandacht uitgegaan naar het werven van jongere
vrijwilligsters en dat is gelukt. Ook is er in 2013 voor het eerst een activiteit met een
leeftijdsgrens georganiseerd.

31

Waterfietsenpride
Cocktail organiseerde tijdens het festival ook een waterfietsenpride om aandacht
te vragen voor de positie van LHBT’s buiten het Westen. Op de boten lagen vlaggen
van landen waar op homoseksualiteit nog steeds de doodstraf staat.

Koppeltjes
In 2013 waren er vijftien koppeltjes van een vluchteling en een maatje actief. Om
de vluchtelingen ook met elkaar in contact te kunnen brengen zijn er in 2013 een
aantal groepsactiviteiten (landenetentjes en Kerstbijeenkomst) en een
Cocktailweekend georganiseerd. Het Cocktailweekend in de Millengerwaard heeft
de groep dichter bij elkaar gebracht en de groep veel nieuwe energie gegeven.

5.6

Vrouwen (PLUC)

PLUC (Platform LesBisch Utrecht COC Midden-Nederland) biedt ontmoetingsmogelijkheden voor lesbische en biseksuele vrouwen. Ontstaan uit praatgroepen
biedt de werkgroep nu een afwisselend programma met activiteiten zonder hun
oorsprongen, de praatgroepen, uit het oog te verliezen.
In 2013 zijn er vier praatgroepen georganiseerd. Twee groepen voor vrouwen tot
30 jaar, één groep voor vrouwen boven de 30 en één groep voor bi-vrouwen. Een
reactie van één van de deelnemers: “De gespreksleidsters zorgden voor een
gemoedelijke sfeer en veiligheid, een omgeving en sfeer waarin alles gezegd kon
worden. De gespreksonderwerpen mochten we zelf aandragen en hierin is een
goed evenwicht gevonden.”
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Midzomergrachtfestival
Tijdens het Midzomergrachtfestival presenteren diverse roze organisaties zich aan
het Utrechtse publiek; homo en hetero. In het kader van de zichtbaarheid
organiseerden wij in 2013:
− Congres en workshop Cocktail (zie paragraaf 5.5)
− Senioren High Tea en filmavond met de film ‘Gay Midlife’
− Waterfietsen Pride
− Debat ’homoemancipatie en de multiculturele samenleving’
− Informatiestand op de stadhuisbrug
− Roze wandeling door Utrecht
− Debat over ‘roze ouderschap
− Motortocht van PLUC
In verband met het slechte weer werd de Parkdag helaas afgelast. Hierdoor konden
de activiteiten ‘(Be)ken je beperking’ van Prettig Anders en de picknick van PLUC
niet doorgegaan.
15

Roze Zaterdag
Zaterdag 29 juni kleurde Utrecht voor één dag helemaal roze. Ruim 50.000
bezoekers kwamen op dit evenement af. Ook het COC was deze dag in de hele stad
actief:
− Leden van de besturen van COC Nederland en COC Midden-Nederland namen
deel aan de lunch voorafgaand aan de opening.
− Prettig Anders organiseerde een startbijeenkomst voor deelnemers met een
licht verstandelijke beperking. Deelnemers kwamen o.a. uit Friesland,
Amsterdam en Eindhoven.
− De voorlichters van COC Midden-Nederland gaven voorlichting op de
Stadhuisbrug.
− Op de Info-stage bemanden vrijwilligers de COC-stand.
− Op het hoofdpodium werd in aanwezigheid van voorzitter Erick Valk door
wethouder Victor Everhardt symbolisch de laatste Roze loper overhandigd aan
Lex Roseboom (bestuursvoorzitter AxionContinu).
− Voorzitter Erick Valk en bestuurslid Ivan Henczyk werden geïnterviewd door
RTV Utrecht.
De geplande ledenwerfactie van COC Nederland kwam niet goed van de grond.
Aanvraag en opleiding door COC Nederland kwam pas kort voor aanvang van het
Midzomergrachtfestival, waardoor veel vrijwilligers al druk bezig waren. In de
toekomst zullen voor dit soort activiteiten nieuwe vrijwilligers moeten worden
gezocht.
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In 2013 is door leden van de seniorenwerkgroep de vereniging “The Elders”
opgericht. Doel van de vereniging is het realiseren van een woongroep voor roze
ouderen in Utrecht. Hoewel oorspronkelijk opgericht voor een woongroep op het
terrein van de voormalige Veemarkthallen (dit project is inmiddels gestaakt) bleek
de animo dusdanig groot dat de vereniging nu verder zoekt naar een nieuwe locatie.
Werkgroep Roze loper
In 2013 heeft de werkgroep die zich inzet voor het uitrollen van de Roze Loper in de
regio Utrecht de laatste zorginstelling in Utrecht (stad) het certificaat kunnen
overhandigen. De werkgroep was dankzij dit resultaat één van de genomineerden
voor de Annie Brouwer-Korfprijs. Daarnaast werd de symbolisch laatste Roze loper
in de stad op het hoofdpodium van Roze Zaterdag uitgereikt.

5.5

Vluchtelingen (Cocktail)

De werkgroep Cocktail wil het isolement van LHBT asielzoekers en vluchtelingen
doorbreken en hen met behulp van maatjes op een veilige manier introduceren in
de Nederlandse samenleving. In 2013 was Cocktail een speerpunt van de
vereniging.
Congres op het stadhuis
Belangrijkste resultaten 2013
Belangrijk aandachtspunt voor 2013 was
- 15 koppeltjes actief
het opbouwen van contacten met
- Succesvol congres en workshop
directies en medewerkers van AZC’s en
- Landelijke uitrol van Cocktail
andere hulpverleningsinstanties zodat
- Diverse groepsactiviteiten
meer vluchtelingen de weg naar het
- Nominatie voor een Kroonappel
van het Oranjefonds
maatjesproject weten te vinden. Om dat
te bereiken werd, als aftrap van het
Midzomergrachtfestival, in het stadhuis van Utrecht een congres georganiseerd
voor professionals en vrijwilligers met als thema de positie van LHBT-vluchtelingen
in asielzoekerscentra. Het congres werd geopend door wethouder Victor Everhardt
en er waren sprekers van COA, Hivos, Vluchtelingenwerk en COC.
Tijdens de workshop die aansluitend op het congres werd georganiseerd werd
besloten om Cocktail als landelijk label te gaan uitrollen. In kader van het project
Pink Security worden nu coördinatoren en vrijwilligers gezocht om ook in andere
plaatsen een Cocktail maatjesproject op te starten.
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Samen met een coach heeft de
Belangrijkste resultaten 2013
werkgroep in 2013 een aantal
- Gemiddeld 30 deelnemers voor
gesprekken gevoerd met als doel om de
het zondagmiddagcafé
interne organisatie te verbeteren. De
- 20 wandelaars bij Het Loo
afgelopen jaren zijn de werkgroep (nu
- Mantelzorgfunctie
acht vrijwilligers) en de activiteiten
- Roze woongroep opgericht
(meer dan 30 deelnemers) zo snel
- Laatste Roze loper uitgereikt
gegroeid dat een aantal taken beter
verdeeld en strakker georganiseerd moesten worden om te voorkomen dat de
werkgroep aan het eigen succes ten onder zou gaan. Daarnaast is de werkgroep in
2013 verhuisd van de Oudwijkerdwarsstraat naar de Silokerk in de Herenstraat. De
tuinzaal wordt door de bezoekers als sfeervol ervaren.
Resultaat
Het aantal bezoekers van het zondagmiddagcafé en de roze eettafel is behoorlijk
gegroeid van gemiddeld 20 in 2012 naar gemiddeld 30 in 2013. Hoogtepunt was het
kerstdiner op 20 december waaraan 25 senioren deelnamen. Door alle activiteiten
en gesprekken is de mantelzorg onderling sterk gegroeid.
De senioren hebben tijdens het midzomergrachtfestival een filmavond in ’t Hoogt
en een high tea in het Bartholomeus Gasthuis georganiseerd. Daarnaast werd in de
zomer een museumbezoek met aansluitend een etentje georganiseerd.
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Uitdagen
Op de UIT-dagen voor nieuwe studenten verzorgde de evenementenwerkgroep een
onderdeel van de UIT-games bij Savannah Bay.
Coming-out-dag
COC Midden-Nederland was niet alleen in Utrecht actief. Het zwaartepunt van
Coming-out-dag lag net als vorig jaar in Amersfoort. De voorlichters bezochten daar
het roze ontbijt en een dag later trokken een aantal vrijwilligers samen met een
drietal acteurs de stad in om iedereen op een ludieke manier te laten kennismaken
met het thema van Coming-out-dag: Mietje en manwijven. Ook de nieuwe inwoners
van Amersfoort maakten op een door de gemeente Amersfoort speciaal
georganiseerde bijeenkomst per toeval direct kennis met het COC.
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COC Café
Tijdens het Midzomergrachtfestival is het laatste COC-café georganiseerd. Uit
onderzoek bleek dat de leden en vrijwilligers geen behoefte hebben aan een
maandelijkse ontmoetingsavond. Werkgroepen organiseren zelf ook steeds vaker
borrels voor de vrijwilligers. In februari werd nog een thema-avond over
transgenderisme georganiseerd. Petra van Dijk gaf namens T&T Utrecht een
presentatie.
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
In voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben wij alle
politieke partijen in de regio aangespoord om een aantal voor ons belangrijke
onderwerpen in hun eigen verkiezingsprogramma op te nemen. Meer dan 270
fracties ontvingen ons verkiezingsprogramma “Een gemeente voor iedereen” met
kant-en-klare standpunten tegen pesten, voor meer veiligheid en ondersteuning
van roze ouderen.

Landelijke bijeenkomst op Roze Zaterdag
Op Roze Zaterdag kwamen diverse COC-ontmoetingscafés voor mensen met een
verstandelijke beperking in Utrecht samen om zichtbaar te zijn en feest te vieren.
In aanwezigheid van het COC-bestuur werd tijdens de korte bijeenkomst in Theater
Kikker de ambitie uitgesproken om samen in aanloop naar Roze Zaterdag 2014 in
Eindhoven een congres voor professionals te organiseren en op deze wijze de
doelgroep weer op de kaart te zetten.
Na de ontmoetingsdag heeft COC Nederland een projectleider beschikbaar gesteld
en zijn in oktober en december de eerste bijeenkomsten geweest. Ook wordt er
onderzocht of bepaalde tools die ontwikkeld zijn voor senioren, denk hierbij aan de
‘Roze Loper’ en ‘Roze Ambassadeurs’ ook toepasbaar zijn voor deze doelgroep.
Opbouw werkgroep
In 2013 heeft de werkgroep zich gestabiliseerd en eind 2013 stond er een vast team
van vier vrijwilligers. Belangrijke stap was het veranderen van locatie. De ruimte bij
Cumulus was groot en goed bereikbaar, maar miste uitstraling en sfeer. Daarom is
er voor gekozen de werfkelder van Stichting De Arm, een aantal deuren verderop,
te gaan huren. Tot slot was een artikel geschreven door een student de basis voor
een nieuwe promotie flyer.

5.4

Senioren

Doel van de werkgroep is senioren een mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten
en met elkaar te praten. Daarnaast is een subgroep bezig met het promoten van de
Roze loper bij zorginstellingen. In 2013 waren de senioren een speerpunt van de
vereniging omdat ouderen in de maatschappij en in zorginstellingen vaak
onvoldoende aandacht krijgen. Naast het feit dat oudere LHBT’s een grotere kans
hebben om in een sociaal isolement te raken en dat ouderen bij binnenkomst in
een zorginstelling vaak weer (noodgedwongen) de kast weer in moeten hebben
roze ouderen het lang niet altijd even makkelijk.
Opzet
De seniorenwerkgroep organiseert iedere tweede zondag van de maand een
zondagmiddagcafé en iedere vierde vrijdag van de maand de roze eettafel. Ook is
er een wandelgroep met gemiddeld 10-12 deelnemers die ieder eerste zaterdag van
de maand een wandeling van 12-15 km organiseert en een kleine filmclub.
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Opzet
Belangrijkste resultaten 2013
Het programma bestaat ieder jaar uit een
- Vier vrijwilligers
mix van sportieve, inhoudelijke, culturele
- 10 activiteiten met 8-16
en teambuildingsactiviteiten. In 2013
deelnemers
hebben wij de volgende activiteiten
Landelijke
samenwerking
georganiseerd:
- Flyer voor promotie
− Teambuilding: bezoek homokroeg,
kennismakingspel, barbecue,
Kerstmiddag en de landelijke ontmoetingsdag in het kader van Roze Zaterdag.
− Actief: bowlen, lasergamen, poolen en kanovaren.
− Inhoudelijk: spreker Alexander Boes vertelde over zijn ervaringen met daten en
zijn werkzaamheden voor de LFB; spreker Petra van Dijk gaf een korte
presentatie over transgenders.
In mei heeft de werkgroep de activiteit ‘(Be)ken je beperking’ voor de Parkdag van
het Midzomergrachtfestival voorbereid. De activiteit bestaat uit dertig groene
bordjes met hierop verschillende beperkingen (met een knipoog) geschreven. Met
de activiteit willen we andere mensen uitnodigen om een beperking, bijvoorbeeld
snurken of koopziekte, te bekennen voor onze camera. Als beloning krijgen alle
deelnemers een button met hierop de tekst ‘Ook beperkt’. Op deze wijze hopen wij
de doelgroep meer zichtbaarheid te geven. De Parkdag is helaas vanwege het
slechte weer afgelast, maar in 2014 zullen wij een nieuwe poging gaan wagen.

4. Voorlichting en hulp
COC Midden-Nederland heeft drie werkgroepen die zich bezig houden met
voorlichting en individuele hulp. De voorlichtingswerkgroep geeft voorlichting aan
scholen in het basis en voortgezet onderwijs. Info-oor beantwoordt hulpvragen die
per telefoon, e-mail of via de website binnenkomen. Daarnaast hebben zij iedere
eerste en derde donderdag van de maand een spreekuur in Savannah Bay. Het
consultteam biedt kort durende psychologische ondersteuning.

4.1

Voorlichtingswerkgroep

De voorlichtingen die COC Midden-Nederland geeft worden onverminderd hoog
gewaardeerd. Docenten gaven de ruim 300 lesuren voorlichtingen (200 klassen) die
in 2013 zijn gegeven gemiddeld een 7,9. Dat blijkt uit een enquête die onder de
docenten in het middelbaar onderwijs in de regio is verspreid.
De docenten zijn vooral te spreken over onze openhartige en respectvolle
benadering. Meest indrukwekkend zijn de persoonlijke coming-out-verhalen van de
voorlichters. Daarnaast spreken veel docenten hun waardering uit voor het
vermogen van de voorlichters om zich in te leven in de belevingswereld van de
leerlingen. Ook blijkt dat de acceptatie na een voorlichting stijgt van een 6,0
(voorafgaand aan voorlichting) naar een 7,2 (na afloop voorlichting). Onder
allochtone leerlingen is er vaak niet direct sprake van meer acceptatie of een
veranderde mening. Wel is er duidelijk meer sprake van respect, door ‘de mens
achter de homo’ te zien.
Voorlichting op scholen is belangrijk
omdat het er voor zorgt dat mensen
met meer acceptatie reageren op
mensen die anders zijn dan zijzelf.
Florien Cramwinckel: "Hoe ouder
mensen worden, hoe meer ik het idee
heb dat hun meningen helemaal
vaststaan."
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Belangrijkste resultaten 2013
- Ruim 300 uur voorlichting
- Eerste basisscholen voorgelicht
- Samenwerking met GGD
- Waardering met een 7,9
- Groei naar 44 vrijwilligers
- Online planningsysteem
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Basisscholen
In 2013 zijn voor het eerst op de eerste drie basisscholen voorlichting gegeven.
Hiervoor is het lespakket “Horen, zien en zwijgen” aangekocht en zijn een groot
deel van de voorlichters getraind.
Ook zijn er contacten gelegd met het GG&GD om de basisschoolvoorlichting in 2014
onder meer basisscholen te kunnen promoten als onderdeel van het lespakket van
de GG&GD.
Kwaliteitsborging
Naast de interne opleiding ten behoeve van de basisscholen zijn er ook twee
trainingen verzorgd met als thema’s ‘Debat leiden’ en ‘spreken in het openbaar’.
Ook organiseert COC Nederland jaarlijks een landelijke voorlichtersdag met diverse
workshops. Dit jaar werd de landelijke voorlichtersdag gecombineerd met een
geslaagd teambuildingsweekend in Geesteren.
“Op deze school hebben
we geen homo's en als ze
Promotie
er wel zouden zijn waren
Een belteam vergroot de bekendheid van scholen
ze al lang weggepest.... “
met onze voorlichtingen op middelbare scholen.
Daarnaast krijgen alle docenten na de voorlichting
een enquête toegestuurd waarin zij hun mening kunnen geven over onze
voorlichten. In 2013 hebben voorlichters daarnaast een bijdrage geleverd aan het
Midzomergrachtfestival en Roze zaterdag. Ook waren voorlichters aanwezig op de
roze ontbijten die in het kader van Coming-out-dag werden georganiseerd in
Utrecht en Amersfoort. In La-Vita Magazine verscheen het artikel “Een hand geven
mag wel” over een voorlichtingsles op een zwarte VMBO-school.
Organisatie
Het is een rumoerig jaar geweest in de voorlichtersgroep. Niet alleen is de groep
weer gestaag gegroeid, ook is de interne organisatie behoorlijk op de schop gegaan.
Na jarenlange fantastisch werk te hebben gedaan als coördinator van de
voorlichtersgroep is Dennis Kuzee hiermee gestopt. Na zijn vertrek hebben Florien
Cramwinckel, Bart van Benthem en Mike Schiltmans het stokje overgenomen in de
vorm van een voorlichtersbestuur (voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester).
Ook is de groep verder geprofessionaliseerd door onder andere het overgaan op
een online planning-, aanvraag- en facturatiesysteem en het onderzoeken van
externe subsidiemogelijkheden bij de gemeente Amersfoort.
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Alleen jongeren tot en met achttien jaar kunnen op het internet een profiel
aanmaken. Als bewijs moeten zij een scan van hun paspoort laten zien. De
volwassen begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
Resultaten
De werkgroep heeft in 2013 drie activiteiten georganiseerd. In die korte periode is
het aantal deelnemers gestegen van 15 naar 25 deelnemers.
Op Coming-out-dag werd de werkgroep het middelpunt van een nationale
mediastorm toen naar buiten kwam dat de werkgroep van Zaalverhuur7 geen
ruimte mocht huren bij de Evangelie Gemeente Utrecht (zie ook hoofdstuk 3.1).
Voor de jonge vrijwilligers en deelnemers werd discriminatie vanwege hun seksuele
geaardheid ineens realiteit. Het bestuur heeft na overleg met de werkgroep de
afhandeling van deze zaak op zich genomen, zodat de werkgroep tot rust kon
komen en zich kon focussen op het organiseren van activiteiten.

5.2

Homo&Handicap

De werkgroep homo&handicap geeft gemiddeld één keer per maand informatie en
advies per telefoon of e-mail aan mensen met een fysieke beperking. Vaak zijn de
hulpvragen van wege de handicap erg ingewikkeld. Ook zijn de hulpvragen zeer
uiteenlopend. Veel vragen hebben betrekking op ontmoetingsmogelijkheden en
toegankelijkheid. De werkgroep heeft een nationale adviesfunctie.
In voorgaande jaren nam de behoefte aan gemeenschappelijke activiteiten
geleidelijk af. Mede door het brede spectrum aan handicaps en spreiding van de
deelnemers door het land bleek het lastig activiteiten te organiseren waarvoor
voldoende interesse was. Sinds kort lijkt de behoefte aan een gezamenlijke
activiteit weer toe te nemen.

5.3

LHBT’s met een verstandelijke beperking

De werkgroep Prettig Anders organiseert iedere tweede zondag van de maand een
ontmoetingscafé voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze
doelgroep is het lastig om andere LHBT’s te ontmoeten. Het reguliere uitgaansleven
is vaak niet geschikt, omdat zij eerder met verkeerde mensen in aanraking kunnen
komen omdat zij soms het gevaar niet zien.
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5. Doelgroepen
COC Midden-Nederland heeft een aantal werkgroepen die zijn gericht op de
specifieke behoeften van een bepaalde groep (jongeren, LHBT’s met een beperking,
senioren, vluchtelingen en vrouwen). 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.

5.1

Jongeren (Jong&Out)

Sinds oktober 2013 heeft COC Midden-Nederland in Jong&Out een opvolger voor
de werkgroep Jong uit de Kast. Jong&Out is een landelijk label van het COC en wil
LHBT’s tot negentien jaar zowel online als offline met elkaar in contact brengen.
Opzet
Maandelijks wordt er een bijeenkomst
Belangrijkste resultaten 2013
- Vier vrijwilligers geworven
georganiseerd die de jongeren zelf
- Drie activiteiten met sterk
invullen: ze doen spelletjes, kletsen,
stijgend aantal deelnemers
maar gaan soms ook de deur uit om een
leuke activiteit te ondernemen.
Volwassenen zijn bij die bijeenkomst aanwezig als begeleider. In Utrecht vinden de
bijeenkomsten elke laatste zondagmiddag van de maand plaats in de U-bar
(Bodytalk). Ook op www.jongenout.nl kunnen jongeren in een veilige omgeving met
leeftijdsgenoten in contact komen.

Ondanks al deze veranderingen zijn de doelstellingen voor 2013 gehaald. Er zijn
meer voorlichters opgeleid en klassen voorgelicht. Daarnaast zijn er meerdere
trainingen (inclusief de basisschoolmethode) verzorgd en is het aanvragen en
plannen van voorlichtingen verder geautomatiseerd.

4.2

Info-oor/ Switchboard

Info-oor beantwoordt hulpvragen die per telefoon, e-mail of via de website
binnenkomen. Daarnaast is er iedere eerste en derde donderdagavond van de
maand een spreekuur in Savannah Bay. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan
algemene activiteiten van het COC
Belangrijkste resultaten 2013
gericht op informatieverstrekking.
- 41 gesprekken; 5 inlopers
Denk hierbij aan het bemensen van een
- Groei naar 7 vrijwilligers
stand op evenementen als het
- Overgang naar Switchboard
Midzomergrachtfestival
en
Roze
Zaterdag.
Switchboard
In 2013 is de overstap van Info-Oor naar het landelijke COC-label Switchboard met
succes afgerond. Na een aantal gemeenschappelijke sessies met de vrijwilligers van
COC Nederland en COC Arnhem zijn de vrijwilligers gestart met het iedere
donderdagavond beantwoorden van de e-mails en telefoongesprekken die uit het
hele land bij Switchboard binnenkomen. Twee donderdagen gebeurt dit vanuit
huis; de eerste en derde donderdagavond wordt het gecombineerd met het
inloopspreekuur bij Savannah Bay.
In 2014 zal de naam van de werkgroep definitief veranderen en zullen alle teksten
op de website en de flyers worden aangepast.
Resultaten
Info-Oor vult na ieder gesprek een registratieformulier in. Deze gegevens worden
indien nodig gedeeld met Switchboard of het meldpunt dat samen met Art.1
Midden-Nederland is opgezet.
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In totaal zijn er in 2013 41 gesprekken geregistreerd. Ruim een derde van de
gesprekken (16) werd gevoerd met jongeren onder de 20 jaar. Daarnaast namen er
in verhouding meer mannen dan vrouwen contact op. Vijf personen kwam zonder
afspraak binnen lopen.

4.3

Consultteam.

Het consultteam bestaat uit twee coaches (vrouw en man) die mensen helpen hun
homoseksuele gevoelens te onderkennen, mensen adviseren en weerbaar maken
tegen discriminatie. Per cliënt worden er maximaal drie gesprekken gevoerd.
Daarna wordt er indien nodig doorverwezen of terugverwezen naar reguliere zorg.

Doordat ons werk gratis door vrijwilligers wordt gedaan en is de maatschappelijk
besparing te begroten bij acht cliënten x gemiddeld twee gesprekken à €125,- (BIG
tarief) op €2000.
Aandachtspunten
Ondanks de positieve wetgeving in Nederland blijkt het uit de kast komen toch vaak
nog een moeizame zaak. Cliënten uit schaamteculturen (zuidelijke landen) hebben
doorgaans al vroeg ervaring maar komen vaker niet uit de kast. Harmonie met de
familie blijft het hoogste doel. Een jongen gaat met zus en broer naar ‘Strange Fruit’
(homogroep in Amsterdam); over zijn homoseksuele gevoelens wordt niet
gesproken. De naam van Stichting ‘Secret Garden’ (voor LHBT’s met een etnische
achtergrond) zegt genoeg.
Uit schuldculturen (noordelijke landen) stelt men ervaring vaker en langduriger uit,
maar komen daarna wel uit de kast. Voorbeeld: Een 34 jarige man, hoog opgeleid,
wil na lang nadenken en twijfelen eerst zijn ouders en vrienden op de hoogte stellen
voor hij gaat daten.
Asielzoekers vallen vaak in deze cultuurkloof en voelen zich vaker eenzaam en
ongelukkig.
Organisatie
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Sandra als consultvrouw en is na een
sollicitatieprocedure Nanda Wismeijer als nieuwe consultvrouw toegetreden.

Resultaten
Belangrijkste resultaten 2013
In 2013 zijn er zes gesprekken gevoerd
- Acht cliënten geholpen
met mannen en twee met een vrouw. De
- Maatschappelijke besparing
aanvragen komen niet alleen uit onze
van €2.000
regio. Uit de evaluatie blijkt dat de
Werving
nieuwe vrijwilliger
gesprekken vaak een positief keerpunt
betekenen.
Homo-emancipatie blijft moeilijk voor mensen met een migratieachtergrond
vanwege de familieband en voor jongeren onder de 16 jaar vanwege de beperkte
uitgaansmogelijkheden. De website ‘Jong uit de kast’ dient hierbij als een
doorverwijsmogelijkheid. Dit jaar waren er ook weer relatief veel mensen die
kampten met een vastgelopen heterorelatie of met een psychiatrisch verleden.
Nadat vanuit Altrecht een regulier overleg was geëntameerd is dat door
functiewijziging van de betreffende medewerker helaas in 2013 doodgebloed.
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