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Financiële bijdragen van COC Midden-Nederland 
 
COC Midden-Nederland verstrekt bij hoge uitzondering hoogstens enkele malen per jaar een 
financiële bijdrage aan een activiteit van derden. Zij kent een procedure en voorwaarden voor het 
behandelen van een verzoek tot een financiële bijdrage aan activiteiten van derden.  
 

Procedure voor toekenning 
Een verzoek voor een financiële bijdrage kan alleen in behandeling worden genomen als deze 
minimaal zes weken voor aanvang van de activiteit via mail (info@cocmiddennederland.nl) is 
binnengekomen bij COC Midden-Nederland.   
Het bestuur van COC Midden-Nederland toetst het verzoek aan de voorwaarden voor toekenning 
(hieronder vermeld). Als de activiteit aan alle voorwaarden voldoet, bekijkt het bestuur of de 
middelen beschikbaar zijn. Zij neemt daarna in haar vergadering een besluit.  
De indiener van het verzoek ontvangt uiterlijk vier weken na indiening bericht van COC Midden-
Nederland over het resultaat van de procedure. Als de activiteit aan de voorwaarden voldoet en de 
middelen beschikbaar zijn, volgt een toekenning. De indiener dient dan aan de voorwaarden na 
toekenning (hieronder vermeld) te voldoen. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan of de middelen 
niet beschikbaar zijn, ontvangt de indiener bericht van afwijzing met motivatie van de afwijzing. In 
voorkomende gevallen kan het bestuur anders besluiten. Het besluit van het bestuur is niet 
aanvechtbaar.   
 

Voorwaarden voor toekenning 
 Alleen voor LHBT 

De activiteit moet passen binnen de doelstellingen van het COC Midden-Nederland en de 
speerpunten van haar bestuur. De activiteit moet een bijdrage leveren aan de emancipatie en 
integratie van LHBT. Als de doelgroep LHBT zelf is, moet het bijdragen aan de emancipatie van 
kwetsbare LHBT, zoals jongeren (onder de 18, in coming-out fase, bi-cultureel, met handicap),  
ouderen of asielzoekers/vluchtelingen. Als de activiteit is gericht op anderen dan LHBT, moet de 
activiteit bijdragen aan de integratie van LHBT en gericht zijn op groepen met een lage graad van 
acceptatie van LHBT zoals mensen met een biculturele achtergrond en/of met een lage 
sociaaleconomische status. 

 Eenmalige activiteit 
De activiteit moet incidenteel / eenmalig zijn. COC Midden-Nederland geeft slechts eenmaal een 
financiële bijdrage.  

 In werkgebied 
De activiteit moet uitsluitend gericht zijn op en plaatsvinden in het werkgebied van COC Midden-
Nederland:  
Provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, 
Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, 
Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, 
Woerden, Woudenberg  en Zeist. 
Provincie Noord-Holland: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp 
en Wijdemeren. 
Provincie Gelderland: Culemborg, Nijkerk en Scherpenzeel. 

 Ideële organisatie 
De activiteit moet uitgevoerd worden door een ideële niet-commerciële / not for profit 
rechtspersoon. COC Midden-Nederland verstrekt geen financiële bijdragen aan commerciële 
organisaties, politieke partijen en kerkgenootschappen. 
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 Vrijwilligersorganisatie 
De activiteit moet ontwikkeld en uitgevoerd worden door vrijwilligers, mogelijk ondersteund 
door professionals.  

 Niet kwetsend 
De activiteit is op geen enkele manier kwetsend of aanstootgevend voor personen.  

 € 50 - € 1000 / cofinanciering 
COC Midden-Nederland kan tussen de € 50 en € 1000 bijdragen aan een activiteit. Uitgangspunt 
is cofinanciering.  

 Realistische begroting 
De aanvraag moet voorzien zijn van een realistische begroting en er is vermeld bij welke andere 
organisaties een bijdrage is gevraagd en voor hoeveel. 

 

Voorwaarden na toekenning 
Als het COC Midden-Nederland besluit tot een financiële bijdrage zijn daar de volgende voorwaarden 
aan verbonden: 

 Uitkering na afloop 
COC Midden-Nederland keert de bijdrage uit na afloop van de activiteit en als bewijs is geleverd 
dat hetgeen heeft plaatsgevonden wat in de aanvraag is beloofd.  

 Logovermelding 
De organisator van de activiteit neemt het logo van COC Midden-Nederland op in alle 
communicatie-uitingen van de activiteit, zoals uitnodigingen (ook in mail en via sociale media), 
drukwerk en bewegend beeld. In overleg stellen COC Midden-Nederland en de organisator de 
maat van het logo vast voor de verschillende uitingen. 

 Bijwonen / kennisgeving 
De organisator van de activiteit nodigt het bestuur van COC Midden-Nederland uit om (een deel 
van) de activiteit zonder kosten bij te wonen. Als de activiteit voor een doelgroep is waar de 
bestuursleden niet passen, stuurt de organisator een kennisgeving voorafgaand aan de activiteit 
over waar en wanneer deze plaatsvindt.  

 Promotie via COC website 
Promotie van de activiteit kan via de website van het COC Midden-Nederland. De organisator 
levert daarvoor tekst en beeld aan via info@cocmiddennederland.nl. COC Midden-Nederland kan 
de plaatsing weigeren zonder opgaaf van reden.  


