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1. Woord van de voorzitter 
Het jaar is weer een bewogen jaar geweest in de breedste zin van het woord. 

Er zijn veel nieuwe initiatieven geweest en in de werkgroepen zit veel energie. 

Zoals bijvoorbeeld bij de Senioren (50+) met steeds meer bezoekers en de 

Voorlichters die record na record breken. Ook Cocktail en de Jong&Out krijgen 

steeds meer bezoekers. Het  nieuws dat de Jonge Utrechtenaers zich bij ons 

wilden aansluiten was ook erg positief. Nu is er ook voor de leeftijdsgroep tot circa 

30 jaar een groep bij het COC Midden-Nederland. Tot slot heeft Utrecht eind 2014 

een afdeling gekregen van Respect2Love, een project van COC Nederland voor 

LHBT’s met een biculturele achtergrond. Zo blijven we maar groeien. Niet alleen in 

aantallen bezoekers, maar ook in het aantal werkgroepen. 

Al deze mooie activiteiten kosten wel steeds meer geld. Jaar na jaar voeren we de 

discussie over subsidies en gezien alle veranderingen die op het moment bij 

gemeenten plaatsvinden is de verwachting dat we steeds creatiever met onze 

financiën zullen moeten omgaan. Er is geen reden tot zorg. De vereniging is 

gezond en werkgroepen worden steeds beter in het vinden van fondsen voor 

specifieke activiteiten. 

 

Naast de eerder genoemde ontwikkelingen zijn we ook de regio ingegaan. We 

hebben al mooie en open gesprekken gevoerd met meerdere burgemeesters van 

grote en kleinere gemeenten. Niet alleen weet men ons steeds meer te vinden; 

gemeenten weten ook steeds beter waar het COC voor in te zetten is. Van Weesp 

tot Bunschoten -Spakenburg. Ook in het jubileumjaar 2015, we bestaan dan 65 

jaar, zullen wij hiermee doorgaan.  

 

Wij als bestuur hebben in de zomer van 2014 de koppen bij elkaar gestoken en 

geprobeerd onszelf en toekomstige besturen meer structuur mee te geven. We 

realiseren ons dat gezien alle ontwikkelingen er een solide bestuur moet staan 

waar een steeds groeiende COC-vereniging steun aan kan ontlenen en die de 

koers verder vorm en inhoud geeft. 

Het jaar van het bestuur werd afgesloten met het nieuws dat Elena Ponzetti ons 

als bestuurslid ging verlaten. Een groot gemis. Helemaal omdat dit EN het 

jubileumjaar is EN voor een groot deel van het bestuur het laatste jaar is. We zijn 

dan ook druk bezig om goede en gemotiveerde opvolgers te vinden. 
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Al met al een  dynamisch jaar waar veel is gebeurd. Zonder de inzet van steeds 

meer gemotiveerde vrijwilligers zou de vereniging nooit een dergelijke groei en 

ontwikkeling hebben kunnen doormaken en ik wil bij deze iedereen dan ook heel 

erg bedanken voor de inzet van iedereen. 

 

Erick Valk 

Voorzitter COC Midden-Nederland 
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2. 2014 in twaalf hoogtepunten 

 

❶ 
 

Negen Utrechtse partijen ondertekenen Roze stembusakkoord 

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart zegden negen 

Utrechtse politieke partijen maatregelen toe tegen discriminatie 

van LHBT’s. Naast maatregelen gericht op het verbeteren van de 

kennis en vaardigheden van professionals zijn er ook actiepunten 

op het gebied van veiligheid, voorlichting, zichtbaarheid en sport. 

 

❷ 
Prettig Anders actief op Roze Zaterdag in Eindhoven 

Samen met COC’s uit Eindhoven, Amsterdam en Friesland 

organiseerde Prettig Anders in het kader van Roze Zaterdag het 

congres ‘Zonder Stempel’ over seksuele diversiteit, bestemd 

voor professionals in de zorg. Op Roze Zaterdag liepen 

deelnemers en begeleiders samen met andere ontmoetingscafés 

mee in de parade. 

 

❸ 
Cocktail wint Annie-Brouwerkorfprijs 

Het vijfjarig jubileum dat werd gevierd met een feest voor alle 

maatjes en vrijwilligers kreeg een gouden rand door het winnen 

van de Annie Brouwer-Korfprijs. “In vijf jaar tijd is Cocktail 

uitgegroeid tot een alom gewaardeerde organisatie met oog 

voor een nieuwe en belangrijke doelgroep” aldus het 

juryrapport.  

 

❹ 
Eerste Roze Loper voor thuiszorgorganisatie 

In samenwerking met AxionContinu en de Gemeente Utrecht 

organiseerden de werkgroep 50+ een avond over Roze Zorg. 

Tijdens deze avond werd de eerste Roze Loper aan de 

thuiszorgorganisatie van AxionContinu uitgereikt. Ook de 

maandelijkse activiteiten lopen zeer goed. Aan het jaarlijkse 

Kerstdiner namen 40 senioren deel! 
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❺ 

PLUC: kracht over de breedte 

De dames van PLUC weten al jaren een programma van een 

zeer hoog niveau neer te zetten. Ieder jaar organiseert PLUC 

niet alleen meerdere praatgroepen, maar ook zeer 

uiteenlopende activiteiten die goed worden bezocht. Groot 

succes waren de Workshop Percussie en het Poolen met 31 en 

24 deelnemers. 

 

❻ 
Eerste Jong&Out Utrecht Weekend  

In september trokken 22 jongeren en 3 begeleiders voor het 

eerste Jong&Out Utrecht Weekend naar Zevenaar. Ook dit 

weekend is, net als alle bijeenkomsten van Jong&Out, door de 

jongeren zelf georganiseerd. Van het kennismakingspel tot de 

bonte avond en van de boodschappen tot de eindschoonmaak!  

 

❼ 

COC wint zaak bij het College voor de Rechten van de Mens  

Het College voor de Rechten van de Mens heeft ons op alle 

punten in het gelijk gesteld in de zaak die wij tegen Zaalverhuur7 

en de Evangelie Gemeente Utrecht hadden aangespannen. “Een 

kerkgenootschap dat besluit ruimten van een kerk openbaar aan 

te bieden mag huurders in principe niet weigeren”, aldus het 

College. Deze uitspraak brengt vervolging door het OM en 

daarmee het ontstaan van jurisprudentie een stap dichterbij.  

 

❽ 
Samenwerking met Jonge Utrechtenaers 

In december hebben wij een vergaande samenwerking met de 

Jonge Utrechtenaers afgesproken. De Jonge Utrechtenaers 

organiseren wekelijks borrels en activiteiten voor jongeren in de 

omgeving van Utrecht. De samenwerking zorgt ervoor dat 

jongeren die te oud worden voor Jong&Out een thuis houden 

bij het COC.  
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❾ 

Briefkaarten aan burgemeester 

Hoewel onze regio uit 36 gemeenten bestaat concentreren de 

meeste contacten en activiteiten zich in Utrecht en Amersfoort. 

Om daar verandering in aan te brengen is het bestuur actief alle 

burgemeesters in het verzorgingsgebied gaan benaderen. Drie 

ansichtkaarten zorgde al voor gesprekken in Weesp, Soest, 

Culemborg en Huizen.  

 

❿ 
Burgemeester van Utrecht bezoekt basisschoolvoorlichting 

De voorlichtingen op basisscholen beginnen op gang te komen. 

Dat ondervond ook de nieuwe burgemeester van Utrecht die in 

Vleuten tussen de kinderen in de kring plaats nam en zich een 

burgervader met een roze hart toonde. Ook werd opnieuw het 

record verbroken. Met 395 voorlichtingen in het schooljaar 

2013-2014 zijn zo’n 10.000 leerlingen bereikt. 

 

⓫ 

Coming-out-dag 

Op Coming-out-dag, dat als thema biseksualiteit had, trokken 

een aantal vrijwilligers door Utrecht om op een ludieke wijze in 

gesprek met het winkelend publiek te komen. Dat iedereen een 

“klein beetje bi” is bewees het daarvoor aangepaste rad van 

fortuin. 

   

⓬ 
Nieuwe website 

Begin december is de nieuwe website van de vereniging 

gelanceerd. De website biedt meer ruimte voor social media en  

weergave op mobiele telefoons. De belangrijkste activiteiten van 

het COC zijn in de nieuwe menustructuur goed terug te vinden 

en er is meer aandacht voor het onderwerp veiligheid. Door 

gebruik te maken van het ontwerp van COC Nederland ontstaat 

er meer eenheid in de federatie.   
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3.1 Veiligheid en zichtbaarheid 
Veiligheid en zichtbaarheid zijn 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. Hoe werkt de vereniging 

aan deze twee thema’s? 

 

 

3.1 Veiligheid 
Veiligheid is één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Onze partners van 

Pink-Info-Meld, de Gemeente Utrecht, het OM en antidiscriminatiebureau Art.1 

Midden-Nederland, zijn hierbij de belangrijke gesprekspartners. Iedere 6-8 weken 

komt Pink-Info-Meld bij elkaar om nieuw binnengekomen meldingen en de 

voortgang van lopende zaken te bespreken. Ook de burgemeester van Utrecht 

heeft een bezoek aan dit overleg gebracht en in 2014 zijn de eerste stappen 

buiten Utrecht gezet. De gemeente Amersfoort is als deelnemende partij 

aangehaakt en het COC is actief contact gaan zoeken met alle burgemeesters 

(verantwoordelijk voor veiligheid) in de regio. Gedachte daarachter is dat om 

elkaar bij een incident snel te kunnen vinden het belangrijk is om elkaar vooraf al 

te kennen. Dit jaar zijn er gesprekken geweest met Culemborg, Soest en Weesp. 

Zeker is dat dit project in 2015 zal worden doorgezet (zie ook zichtbaarheid). 

 

Zaken die in het overleg aan de orde komen zijn: 

- Bezoek van burgemeester Jan van Zanen en Art.1 Midden-Nederland aan de 

homokroegen Bodytalk en Café Kalff. 

- Klacht over het optreden van de politie op parkeerplaats Nijpoort (A27).  

- De discussie over de homo-ontmoetingsplaats bij het Hogelandsepark. 

- Meldingen van pesten in Utrecht en Amersfoort. De melding in Amersfoort 

heeft de landelijke pers gehaald.  

- De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens inzake de klacht 

die wij tegen Zaalverhuur7 en de Evangelische Gemeente Utrecht hadden 

ingediend (zie ook pagina 27).  
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De week voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben CDA, D66, Groenlinks, 

Nederland Duurzaam, PvdA, PvdD, Student&Starter, SP en de VVD het Roze 

Stembusakkoord getekend. Met het stembusakkoord zeggen de Utrechtse 

politieke partijen maatregelen toe tegen discriminatie en voor emancipatie van 

LHBT's. Het stembusakkoord is tot stand gekomen met hulp van COC Midden-

Nederland en Movisie. Het akkoord geeft niet alleen een nieuwe impuls aan reeds 

ingezette initiatieven maar biedt ons ook de mogelijkheid om het college en de 

gemeenteraad waar nodig de komende jaren aan te sporen.  
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Aangiftebereidheid 

Burgemeester Jan van Zanen en twee politieagenten van Roze in Blauw waren te 

gast op onze ledenvergadering in november. Ondanks dat uit onderzoek van o.a. 

het CBS blijkt dat LHBT’s zich minder veilig voelen in hun woonomgeving dan 

hetero’s wordt dit niet bevestigd door de cijfers van de politie en de gemeente 

Utrecht. In 2014 zijn er maar enkele meldingen binnen gekomen. Doordat veel 

LHBT’s geen melding maken of aangifte doen van discriminatie of geweld is het 

volgens burgemeester Van Zanen echter lastig conclusies aan het aantal 

meldingen te verbinden. Het doen van een melding of aangifte van discriminatie 

of geweld blijft daarom erg belangrijk. Om die reden heeft veiligheid ook een 

prominente plek op onze nieuwe website gekregen.  

 

 
 

Gemeente politiek 

Veiligheid is ook voor de Utrechtse politiek een belangrijk onderwerp. Niet voor 

niets is veiligheid een item in het Roze Stembusakkoord (zie ook pagina 13) dat  

negen politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar sloten. 

Daarnaast was het onderwerp veiligheid voor Stadsbelang Utrecht een reden om 

in aanloop naar de verkiezingen aandacht te vragen voor de overlast van 

‘seksende homo’s’ in het Hogelandse Park. Omwonenden klaagden volgens de 

partij over viezigheid en condooms. Ook zouden mannen die in het park wandelen 

worden lastig gevallen door homoseksuelen. Lijsttrekker Cees Bos: "Seks past niet 

in het publieke domein en al helemaal niet in een woonwijk. Dit moet kappen." 
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Hoewel wij de overlast afkeuren vinden wij tegelijkertijd dat er ruimte voor homo-

ontmoetingsplaatsen moet zijn en dat er alleen ingegrepen moet worden bij 

duidelijke overlast. Misschien viel het ook allemaal wel mee met de overlast. Geen 

andere politieke partij, de gemeente of de politie heeft zich verder over de 

‘overlast’ uitgesproken.  

 

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.  

 

3.2.1  Activiteiten 

Gedurende het jaar organiseren vrijwilligers veel activiteiten voor de doelgroepen  

van de diverse werkgroepen. Daarnaast organiseren wij een aantal algemene 

activiteiten of leveren wij een bijdrage aan activiteiten van derden. Een overzicht: 

- Nieuwjaarsreceptie. Samen met het Homo Utrecht Platform organiseerden 

wij de nieuwjaarsreceptie van alle roze organisaties in Utrecht. 

 

 
 

- Dodenherdenking. Samen met Stichting Pann leggen wij namens alle roze 

organisaties een krans tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei bij het 

oorlogsmonument in Utrecht. 
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- Roze Zaterdag. Studentenvoetbalvereniging Odysseus ’91 organiseerde in het 

kader van de internationale dag tegen homofobie in het voetbal een Roze 

Zaterdag. Samen met andere roze organisaties heeft het COC bijgedragen aan 

deze dag. 

- Verkiezingsdebat. Negen politieke partijen gingen op 22 februari 2014 in 

Theater Kikker met elkaar in debat over uiteenlopende onderwerpen. De 

verschillen tussen de politieke partijen bleken klein en moesten vooral 

gezocht worden in het takenpakket  dat de gemeente volgens de partijen op 

zich zou moeten nemen. Het debat kreeg een succesvol vervolg toen de 

negen partijen op 14 maart het Roze Stembusakkoord sloten. 

 

 
 

- Midzomergrachtfestival. Ieder jaar organiseren de werkgroepen activiteiten 

ten behoeve van het Midzomergracht Festival. In 2014 organiseerde Cocktail 

voor de tweede keer de waterfietsenpride. In korte tijd is dit evenement 

uitgegroeid tot één van de meest zichtbare van het festival. De werkgroep 

50+ organiseerde een thema-avond over de thuiszorg en Info-oor verzorgde 

samen met de Evenementen-werkgroep een kraam op de Parkdag.  Dankzij 

een afspraak met de gemeente Utrecht over een restant aan subsidie over 

2013 konden wij zelfs het openingsfeest sponsoren. 

- UITmarkt. Namens het COC stond de evenementenwerkgroep met een stand 

op de UITmarkt. Tevens sponsorden we de Jonge Utrechtenaers op de 

Uitmarkt.  

- Roze donderdag. Vrijwilligers van Info-oor waren met een stand aanwezig op 

de roze donderdag in Amersfoort. 
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- Coming-out-dag. Traditioneel organiseren wij op Coming-out-dag het roze 

ontbijt voor de diverse roze organisaties en de Gemeente Utrecht. Dit jaar 

werd het ontbijt in boekhandel Savannah Bay gehouden. Tijdens het ontbijt 

werd het Pink Point door Kees van den Berg (beleidsmedewerker gemeente 

Utrecht) en onze voorzitter Erick Valk geopend.  Het Pink Point is een initiatief 

van Savannah Bay en is de plek voor alle digitale en fysieke informatie over 

‘Roze Utrecht’. Op de zaterdag na Coming-out-dag zijn vrijwilligers in het  

centrum van Utrecht met het thema biseksualiteit actief geweest. 

 

  
 

Netwerkactiviteiten 

Bestuursleden en vrijwilligers netwerken ook op diverse bijeenkomsten: 

- Het bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de LHBT-adviescommissie. 

- Bijeenkomst in Nijmegen over het Convenant Regenboogsteden. 

- Politiek café van Groenlinks over de biculturele samenleving. 

- Uitreiking in Utrecht van het boekje ‘Ik ben Turks en lesbisch. Bestuurslid 

Robert Paul Balder nam hier namens het COC deel aan de paneldiscussie. 

- Het COC was aanwezig op de kennismakingsmiddag die voor de burgemeester 

van Utrecht door de LHBT-adviescommissie was georganiseerd. 

- Het voorlichtersbestuur onderhoudt contacten met de gemeente Amersfoort 

en was namens het COC aanwezig bij meerdere bijeenkomsten. 

Tot slot is het bestuur gestart actief alle burgemeesters in het verzorgingsgebied 

actief te benaderen. In 2014 zijn drie briefkaarten met een thema (kennismaking, 

veiligheid en voorlichting) aan alle burgemeesters gestuurd. Doel is om de 

burgemeesters te prikkelen en op een laagdrempelige manier het COC onder hun 

aandacht te brengen. De kleine kaart heeft inmiddels gesprekken opgeleverd in 

Soest, Weesp en Culemborg.  
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3.2.2 COC Midden-Nederland en de media 

Op diverse manieren vragen wij aandacht voor de activiteiten van de werkgroepen 

en de vereniging. Bijvoorbeeld via Facebook, de website en middels persberichten 

(zie ook paragraaf 6.6). Soms wordt door de media of studenten van een 

journalistieke opleiding om een reactie gevraagd over een actueel onderwerp. Een 

overzicht: 

- Bestuurslid Ivan Henczyk werd voor de camera’s van RTV Utrecht 

geïnterviewd over de homo-ontmoetingsplaats bij het Hogelandsepark. 

- Voorzitter Erick Valk en bestuurslid Ivan Henczyk waren te gast bij Bingo FM  

voor een radio-interview. 

- Bestuurslid Ivan Henczyk werd geïnterviewd door RTV Utrecht n.a.v. het 

rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek over homo-acceptatie in 

Nederland. 

- Kranten berichten over de deelname van burgemeester Jan van Zanen aan 

een voorlichting op een basisschool. 

- Over het winnen van de Annie Brouwer-Korfprijs door Cocktail werd door 

RTV Utrecht en de Digitale Utrechtse Internet Courant verslag gedaan.  

- Penningmeester Jakko Geluk werd geïnterviewd voor het blog 

‘Potverdomme’. 

- Voorlichter Erik Schophuizen schreef een column voor de website van 

‘Voorlichting in de klas’. 

- De column van voorlichter Marita Terpstra werd niet alleen in onze eigen 

nieuwsbrief geplaatst, maar werd ook door Keiroze uit Amersfoort verspreid. 

- Diverse kranten berichten over de inhoudelijke behandeling door en de 

uiteindelijke uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in de 

zaak die wij hadden aangespannen tegen Zaalverhuur7 en de Evangelie 

Gemeente Utrecht (zie ook pagina 27).  

Ook werkgroepen maken veel gebruik van (social) media om hun activiteiten 

onder de aandacht te krijgen van de doelgroep. Denk hierbij aan: 

- Jong&Out. www.nietalleenanders.nl,  www.jongenout.nl en een besloten 

Facebook Pagina. 

- PLUC. www.femfusion.nl 

- Prettig Anders. www.zonderstempel.nl en een openbare Facebook pagina. 

- Cocktail. Maakt gebruik van een besloten Facebook pagina.  
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4.   VOORLICHTING EN HULPVERLENING 

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 Voorlichting 
De voorlichters hebben een zeer goed 

jaar achter de rug. Dankzij het online 

aanvraagformulier en de wervingsactie 

met posters stromen de aanvragen 

voor nieuwe voorlichtingen binnen. Er 

zijn wederom meer voorlichtingen 

gegeven dan ooit tevoren. In 2014 

werden in totaal 461 uren voorlichting 

gegeven; een stijging van 54% ten opzichte van 2013.   

Het meest komen we op scholen in Utrecht, gevolgd door Amersfoort, Zeist en 

Laren.  In totaal hebben wij in 22 verschillende plaatsen in de regio  voorlichtingen 

gegeven.  

 

 

 
Aantal uren voorlichting per plaats in 2014 
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Belangrijkste resultaten 2014 

- 461 uur voorlichting dankzij extra 

promotie 

- Basisschoolvoorlichtingen worden 

gewaardeerd met een 9 

- Stabiele groep van 36 vrijwilligers 
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Ook de basisschoolvoorlichtingen komen goed op gang. In 2014 hebben wij er 

acht gegeven. Daarnaast zijn er een aantal voorlichtingen gegeven op andere 

instellingen, zoals de Universiteit van Utrecht, de Pabo, een school voor jongeren 

met een verstandelijke beperking en internationale schakelklassen.  

 

Kwaliteit van de voorlichtingen 

Enquêtes onder docenten geven aan dat de houding van leerlingen ten opzicht 

van homoseksualiteit stijgt van een 6.6 voor de voorlichtingen naar een 7.6 na de 

voorlichtingen. Drie docenten gaven onze voorlichters zelfs een 10! Onze 

basisschoolvoorlichtingen werden met gemiddeld een 9 beoordeeld.  

De kwaliteit van de voorlichtingen wordt niet alleen gewaarborgd door het interne 

opleidingstraject voor aspirant voorlichters. Ook hebben de voorlichters in 2014 

de workshops op de landelijke voorlichtersdag gevolgd en werden er eigen 

trainingsavonden georganiseerd over o.a. biseksualiteit en transgenderisme. 

 

Bestuurlijke veranderingen 

Wendy Boelhouwer is verkozen als derde lid van het voorlichtersbestuur en is een 

echte aanwinst. Het aspirantentraject is door Wendy gestroomlijnd, waardoor we 

nu werken met een vast intake team om nieuwe aspiranten te screenen en op te 

leiden tot voorlichters. De afgelopen jaren wisselde de verantwoordelijkheid voor 

het factureren van de voorlichtingen regelmatig met wisselend succes van 

persoon. In het laatste kwartaal van 2014 heeft Ruth Rexwinkel deze taak op zich 

genomen en in zeer korte tijd de facturatie op orde gebracht. Dankzij haar inzet 

zijn ook een aanzienlijk aantal facturen van voorgaande jaren alsnog betaald.  

 

In 2014 zijn ook de contacten met de gemeente Amersfoort voortgezet en is er 

o.a. contact gelegd met Altrecht. Tot slot is er kennisgemaakt met de vrijwilligers 

van Jong&Out zodat over en weer elkaars activiteiten bij jongeren en op scholen 

beter zichtbaar gemaakt konden worden.   

 

Groepsgevoel 

Er is veel beweging geweest in de voorlichtersgroep. Veel oude krachten zijn 

helaas vertrokken en veel nieuwe mensen hebben zich aangemeld. De energie in 

de voorlichtersgroep is positief, en iedereen heeft er zin in om zo veel en zo goed 

mogelijk voorlichting te kunnen geven. 
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De sociale samenhang blijkt uit de vele activiteiten die de voorlichters gezamenlijk 

ondernemen. Naast de maandelijkse borrel aan het einde van de vergadering is de 

landelijke voorlichtersdag gecombineerd met een weekendje weg, is er een 

filmavond georganiseerd en is de start van het nieuwe schooljaar gevierd. Tot slot 

zijn diverse voorlichters aanwezig op nieuwjaarsreceptie en het ontbijt van 

coming-out-dag in Utrecht en Amersfoort. 

 

4.2 Info-oor 

Info-oor beantwoordt hulpvragen die per 

telefoon, e-mail of via de website bij COC 

Midden-Nederland of het landelijke 

Switchboard binnenkomen en biedt een 

luisterend oor aan iedereen die dat nodig 

heeft. Iedere eerste en derde 

donderdagavond van de maand is er een 

spreekuur in Savannah Bay. De werkgroep verwijst indien nodig door naar interne 

werkgroepen of externe instanties. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan 

algemene activiteiten van het COC gericht op informatieverstrekking. Denk hierbij 

aan het bemensen van een stand op evenementen als het Midzomergracht Festival, 

Roze Donderdag of de UIT-dagen. 

 

 
  

Belangrijkste resultaten 2014 

- 54 gesprekken; 9 inlopers 

- Groei naar 8 vrijwilligers 

- Zelfstandigheid bewaren en 

toch Switchboard inpassen 
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Samenwerking Switchboard 

In juni is na overleg met COC Nederland besloten om de voorgenomen fusie van 

Info-oor met Switchboard af te blazen. Daarvoor in de plaats levert COC 

Nederland een landelijke coördinator voor Switchboard die 3 à 4 keer per jaar met 

de coördinatoren van de bij Switchboard samenwerkende COC’s overlegt.  De 

resultaten van dit overleg kunnen de coördinatoren zelf terugkoppelen naar de 

vrijwilligers die de diensten draaien. Ook komt er ieder jaar een dag(deel) waarin 

alle vrijwilligers elkaar ontmoeten om van elkaar te leren en Switchboard verder 

vorm te geven. De werkgroep blijft dus verder werken onder de naam Info-oor en 

draait de Switchboard diensten erbij. 

 

 
 

Resultaten 

In totaal zijn er 54  registraties ingevuld. Negen keer is het inloopspreekuur 

bezocht. Van de vragenstellers is een derde deel tussen de 20 en 30 jaar; een 

gelijk deel noemt geen leeftijd. In toenemende mate worden er vragen gesteld 

door asielzoekers of mensen uit het buitenland. 

 

 Enkele voorbeelden van vragen: 

- Een lesbisch stel belde; zij willen vluchten uit Rusland. 

- Een man wilde graag als vrouw verder leven. 

- Asielzoeker in een opvangcentrum is op zoek naar een buddy. 

- Coming-out vragen van jongeren onder de 20 jaar. 
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4.3 Consult 
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 

worden de cliënten  indien nodig 

doorverwezen of terugverwezen naar 

reguliere zorg.  

 

Resultaten 

In 2014 hebben vier vrouwen en vijf mannen een beroep gedaan op het 

consultteam. Op een gesprek na zijn alle consulten tot tevredenheid van de cliënt 

afgerond. Bevredigend is bovendien dat de gesprekken steeds in meer of mindere 

mate tot een belangrijke doorbraak in de (zelf)acceptatie van LHBT-gevoelens 

leidt.  

Doordat ons werk gratis door vrijwilligers wordt gedaan is de maatschappelijk 

besparing te begroten op circa €1.800 (op basis van BIG tarief van €125). 

 

Aandachtspunten 

Het Consulttteam maakt gebruik van een protocol voor hulpverlenende 

gesprekken. Belangrijkste kenmerken van dit protocol zijn:  

1. de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk;  

2. de gesprekken zijn 1 op 1  

3. de gespreksvorm is non-directief.  

 

In de contacten met één cliënt is er onbewust door de coach en een bij de zaak 

betrokken bestuurslid inbreuk op dit protocol gemaakt. Het coaching gesprek 

heeft hierdoor niet 1 op 1 plaatsgevonden.  Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit 

van de hulp aan de cliënt  gehad. Hieruit  blijkt  dat het belangrijk is vaker 

aandacht te besteden aan het bestaan en de inhoud van het protocol en er voor te 

zorgen dat alle vrijwilligers die bij hulpverleningstrajecten betrokken kunnen zijn 

(Consultteam, Info-oor en bestuur) van het protocol kennisnemen.  Naar aanleiding 

van dit voorval heeft het gespreksprotocol extra aandacht en een update gekregen. 

 

 

Belangrijkste resultaten 2014 

- 9 cliënten geholpen 

- Maatschappelijke besparing 

van €1.800 
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5.  Doelgroepen 

COC Midden-Nederland heeft een aantal werkgroepen die zijn gericht op de 

specifieke behoeften van een bepaalde groep (50+, jongeren, LHBT’s met een 

fysieke of verstandelijke beperking, 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 50+ Midden-Nederland 
Doel van de werkgroep is 50-plussers 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 en werkt de 

vereniging The Elders aan de realisering 

van een woongroep voor roze 50+.  

De werkgroep 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, een kleine filmclub en worden 

er gezamenlijk musea bezocht. Tot slot is er een nieuw project gestart om 50+ 

mensen die wel willen komen maar dit niet kunnen te bereiken.  

 

Het aantal bezoekers van het zondagmiddagcafé en de roze eettafel stijgt ieder jaar 

verder. Hoogtepunten waren de presentatie van het boek “Stormachtig stil” met 

levensverhalen van roze senioren en het kerstdiner waaraan 40 senioren 

deelnamen. Negen enthousiaste vrijwilligers werken samen om het groeiende 

aantal bezoekers te kunnen ontvangen. 

 

Roze loper 

In 2014 heeft de werkgroep tijdens het Midzomergracht Festival in samenwerking 

met de Gemeente Utrecht en AxionContinu een avond over roze zorg 

georganiseerd. 

 

Belangrijkste resultaten 2014 

- Rondvaart in Amersfoort en 

kerstdiner met 40 bezoekers 

- Debat tijdens het Midzomer-

gracht Festival 
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Met persoonlijke verhalen werden een aantal thema's waar senioren met 

zorgvragen mee te maken krijgen besproken. Het Sociaal netwerk verschilt vaak van 

hun leeftijdsgenoten. Er zijn niet altijd kinderen waarop voor mantelzorg kan 

worden teruggevallen en in contact met hulpverleners moeten senioren steeds 

opnieuw uit de kast komen. De coming-out wordt een bewuste afweging en na een 

negatieve ervaring kiezen senioren er soms bewust voor om functioneel in de kast 

te blijven. Helaas blijken daarnaast niet alle hulpverleners hun persoonlijke normen 

opzij te kunnen zetten voor een professionele werkhouding en in het 

beroepsonderwijs is nog weinig aandacht voor dit onderwerp. Tijdens de 

bijeenkomst werd de eerste Roze Loper aan een thuiszorgorganisatie van 

AxionContinu in Utrecht uitgereikt. Een belangrijke stap omdat de meeste senioren 

op enig moment gebruik zullen maken van thuiszorg. 

 

 

5.2 Jongeren 
In het vierde kwartaal van 2013 zijn wij begonnen met het organiseren van 

meetings voor jongeren tot 19 jaar met de naam Jong&Out Utrecht. Iedere laatste 

zondag van de maand wordt hiervoor gebruik gemaakt van de U-bar(Bodytalk).  

Begon de eerste meeting nog voorzichtig met 15 deelnemers, in 2014 waren 

gemiddeld 40 jongeren per meeting aanwezig. De “Midzomergracht” BBQ trok 
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maar liefst 62 deelnemers; het hoogste aantal deelnemers van 2014. Het 

weekendje weg de daarop volgende maand naar Zevenaar, dat mede mogelijk 

werd gemaakt door een bijdrage van Movisie en het Bob Angelofonds, was ook 

zeer geslaagd. Hieraan namen 22 jongeren en drie begeleiders deel. Jong&Out 

Utrecht is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot één van de meest succesvolle 

Jong&Out meetings van Nederland.  

 

Opzet 

Jong&Out is een landelijk label van COC 

Nederland en wil LHBT’s tot negentien 

jaar zowel online als offline op een 

veilige manier met elkaar in contact 

brengen. Maandelijks worden er in 

verschillende gemeenten bijeenkomsten georganiseerd die de jongeren zelf 

invullen. Soms zijn het “chill-meetings”, soms zijn het “thema meetings”. In 2014 

hebben de jongeren o.a. karaoke, een dragking-queenwedstijd en een 

spelletjesmiddag georganiseerd. Naast de meetings kunnen de jongeren elkaar ook 

online ontmoeten via www.jongenout.nl en een besloten Facebookpagina. 

 

Volwassenen zijn bij die 

bijeenkomst aanwezig als 

begeleider. In 2014 waren er 

vier begeleiders actief. Laura 

van Nieuwenhuijze heeft de 

rol van coördinator van Edith 

Borghuis overgenomen. Alle 

begeleiders moeten een 

Verklaring Omtrent Gedrag 

overleggen. 

 

  

Belangrijkste resultaten 2014 

- Gemiddeld 40 jongeren 

- Goed georganiseerd 

weekendje weg 
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Persbericht 10 september 2014  

Mensenrechtencollege: kerk mag homojongeren niet weigeren 

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Evangelie Gemeente 

Utrecht (EGU) geen zaal mag weigeren aan homojongeren. De EGU weigerde 

verhuur van een pand in Utrecht aan COC’s Jong&Out, dat activiteiten organiseert 

voor LHBT*-jongeren. Het COC is blij met de uitspraak. Volgens College maakt de 

EGU zich schuldig aan verboden discriminatie op grond van homoseksuele 

gerichtheid. “Een kerkgenootschap dat besluit de ruimten van een kerk openbaar 

aan te bieden, mag huurders in principe niet weigeren”, aldus het College. 

COC’s Jong&Out probeerde vorig jaar een ruimte te huren bij Zaalverhuur7. Als 

eigenaar van het pand weigerde de EGU verhuur aan de LHBT-jongeren. De 

motivering: “homoseksualiteit is in het christendom wereldwijd een dilemma. (…) 

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.” COC Midden Nederland diende daarop een 

klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens en wordt nu in het gelijk 

gesteld. 

Erik Valck, voorzitter COC Midden-Nederland: ‘Dit is een goed oordeel voor COC 

Midden-Nederland, Jong & Out en voor de LHBT-emancipatie. Het is mooi om te 

zien dat het College hiermee aan de jongeren van Jong&Out bevestigt dat 

discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid niet mag!” 

Ook COC-voorzitter Tanja Ineke is blij met de uitspraak: ‘deze jongeren worden al 

vroeg geconfronteerd met discriminatie. Het is voor hen heel belangrijk dat het 

College onomwonden bepaalt dat dat niet mag. De kerk moeten zich als ieder 

ander aan de wet houden.” 

Intussen heeft Jong&Out in Utrecht een onderkomen gevonden voor haar 

maandelijkse activiteiten in de U-bar. Zo’n 50 LHBT-jongeren komen daar iedere 

laatste zondag van de maand samen. Ze organiseren zelf activiteiten onder 

begeleiding van het COC. ‘Het is belangrijk dat zij elkaar daar kunnen ontmoeten 

op een plek vrij van discriminatie,” aldus Erik Valck, voorzitter COC Midden-

Nederland. 
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Voor jongeren die Jong&Out ontgroeien 

COC Midden-Nederland en de Jonge Utrechtenaers hebben in november 2014 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Vanaf 1 januari 2015 zullen de Jonge 

Utrechtenaers de facto als een aparte jongerenvereniging van COC Midden-

Nederland gaan fungeren.  

 

De Jonge Utrechtenaers organiseren iedere week een borrel of activiteit voor 

homo, lesbische, biseksuele en transgenderjongeren uit de omgeving Utrecht tot 

ongeveer 30 jaar. De activiteiten en borrels kenmerken zich door de vriendelijke, 

open sfeer die er heerst. Dankzij deze samenwerking kunnen jongeren die 

Jong&Out ontgroeien nu gemakkelijk doorstromen naar een goed georganiseerde 

en begeleide groep. Daarnaast biedt de samenwerking de mogelijkheid om 

regionaal ook activiteiten voor het andere COC-label Expreszo (jongeren tot 25) te 

gaan organiseren. 

 

 

5.3 LHBT’s met een fysieke beperking 
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. In 2014 is opnieuw de behoefte middels een enquête 

gepeild. Uit de enquête zijn geen nieuwe inzichten naar voren gekomen. 
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5.4 LHBT’s met een verstandelijke beperking  
De werkgroep Prettig Anders organiseert iedere 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.  

 

Hoewel regelmatig geïnteresseerde deelnemers en begeleiders van cliënten zich 

melden is dit helaas niet terug te zien in een stijgend aantal deelnemers. Dit komt 

doordat de leeftijdsopbouw van de groep zeer breed is wat niet iedereen aantrekt. 

Meestal zijn er tussen de 6 en 12 deelnemers.  

 

Opzet 

Het programma bestaat ieder jaar uit een 

mix van sportieve, inhoudelijke, culturele 

en teambuildingsactiviteiten.  In 2014 

hebben wij o.a. de Dom beklommen, een 

rondvaart gemaakt, gebowld en een 

homokroeg bezocht. Tijdens het 

Midzomergracht Festival hebben wij een speeddate evenement georganiseerd. 

Deze middag bestond uit een workshop daten o.l.v. Judith Kreijne, coach van ‘The 

Undatables’ van BNN. Daarna gingen de deelnemers oefenen met de andere 

deelnemers. Ook zijn we met een groep op bezoek geweest bij de landelijke 

ontmoetingsdag op Roze Zaterdag in Eindhoven en hebben wij daar namens COC 

Midden-Nederland deelgenomen aan de parade. 

 

Opbouw werkgroep 

In het laatste kwartaal van 2014 is besloten de activiteiten te verplaatsen van de 

tweede zondag van de maand naar de derde vrijdagavond van de maand in de hoop 

dat Prettig Anders zich hiermee kan onderscheiden van de andere 

ontmoetingscafés. Meerdere COC’s, waaronder Amsterdam, organiseren namelijk 

op dezelfde zondag ontmoetingscafés. Risico is dat niet alle deelnemers op 

vrijdagavond aanwezig kunnen zijn.  

  

Belangrijkste resultaten 2014 

- Speeddaten op Midzomergacht 

- Congres tijdens Roze Zaterdag 

in Eindhoven 
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Ook is besloten om van locatie te wisselen en gebruik te gaan maken van de 

Silokerk. De bereikbaarheid van de werfkelder van Stichting De Arm bleek minder 

geschikt voor de doelgroep en de ruimte leende zich minder goed voor 

bijeenkomsten anders dan borrelen.  Eind 2014 had de werkgroep 4 vaste 

vrijwilligers. 

 

 
 

Roze Zaterdag Eindhoven 

Samen met COC’s uit Eindhoven, Amsterdam en Friesland organiseerde Prettig 

Anders in het kader van Roze Zaterdag Eindhoven het congres ‘Zonder Stempel’ 

over seksuele diversiteit, bestemd voor professionals in de zorg.  

 

 

5.5 Vluchtelingen 
De werkgroep Cocktail wil het isolement van LHBT-asielzoekers en vluchtelingen 

doorbreken en hen met behulp van maatjes (1-op-1 contact) op een veilige manier 

introduceren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast organiseert de werkgroep 

activiteiten om de deelnemers met elkaar in contact te brengen en wordt er 

samengewerkt met COC Nederland, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, 

Vluchtelingenwerk en andere relevantie organisaties om de bekendheid van 

Cocktail en de opvang van LHBT-asielzoekers te verbeteren. In 2014 werden 28 

vluchtelingen begeleid, waarvan 17 door een buddy. Er is helaas een wachtlijst. 
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2014 was een zeer goed jaar voor Cocktail. De werkgroep won de Annie Brouwer-

Korfprijs van Stichting de Overkant, de organisator van het Midzomergracht 

Festival, bedoeld voor mensen of organisaties die zich bijzonder inzetten voor de 

emancipatie en acceptatie van LHBT’s in Utrecht en de regio. De geldprijs van 

€3.000 werd gedeeld met de andere genomineerden Orpheus, de landelijke 

vereniging voor hulpverlening bij homo- en biseksualiteit in man-vrouw relaties en 

studentenvoetbalvereniging Odysseus ‘91. 

 

  

 

Tijdens het Midzomergracht Festival vierde Cocktail ook haar eerste lustrum door 

aandacht te vragen voor de situatie van LHBT's in het buitenland. Tijdens de 

ludieke waterfietsenpride werd €1.000 ingezameld voor de LHBT gemeenschap in 

Jinja, Oeganda. Het geld is lokaal besteed aan eten en drinken voor LHBT-ers die 

op de vlucht moesten slaan, naar huur voor huizen en het over de grens in 

veiligheid brengen van inmiddels 200 mensen. Na de waterfietsenpride, één van 

de meest zichtbare evenementen van het Midzomergracht Festival, was er 

gelegenheid om vluchtelingen te ontmoeten en er een besloten feest voor alle 

deelnemers en vrijwilligers.  
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Organisatie 

Cocktail is fors gegroeid; inmiddels zijn er 25 vrijwilligers actief. De coördinatie van 

alle activiteiten kost veel tijd en energie. De organisatie van de maandelijkse 

gezamenlijke  activiteiten liep het eerste halfjaar moeizaam door een gebrek aan 

vrijwilligers die deze activiteiten wilden/konden trekken. Gelukkig is er in het 

derde kwartaal een nieuwe activiteitenwerkgroep enthousiast aan de slag. 

 

Samen met COC Nederland is veel tijd geïnvesteerd in het project Pink Security. 

Doel van dit project is de opbouwen van een sociaal vangnet voor en het 

verbeteren van de veiligheid van LHBT-asielzoekers door het opzetten van lokale 

Cocktail-initiatieven. Cocktail is daarnaast direct betrokken bij het opbouwen van 

een dependance in Almere en heeft in Almere ook een bijdrage geleverd aan een 

training voor COA-medewerkers. 
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5.6 Vrouwen 
PLUC (Platform LesBisch Utrecht  

COC Midden-Nederland) biedt  

ontmoetings-mogelijkheden 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.  

 

13 vrijwilligers plannen gezamenlijk 

één keer per jaar de activiteiten en 

verzorgen er in wisselende 

samenstelling iedere maand voor 

dat de activiteiten een succes 

worden. Hoogtepunten in 2014 

waren de workshop Percussie 

(maart) en Poolen (november) . met 

31 en respectievelijk 24 

deelneemsters. 

 

 

Activiteiten 

In 2014 zijn er twee  praatgroepen begeleid. Beide groepen waren bestemd  voor 

bi-vrouwen. Biseksualiteit was tevens het thema van de nationale coming-out-

dag. Ook zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Weerwolven, Poolen, 

Zangworkshop, stijldansworkshop, Mindfulnessworkshop, bezoek Roze maandag 

kermis Tilburg, Fietstocht, Vogelen, Hoogteparcours Amersfoort, Mindful 

trommelen, Lente borrel en Squash. 

 

 

 

Belangrijkste resultaten 2014 

- Vier praatgroepen 

- Succesvolle percussie en pool  

   workshop 
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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 

2014 hebben twee Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden; op dinsdag 22 

april en dinsdag 18 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 2014 waren dat: 

 Judith Schuyf, Movisie, over Roze stembusakkoorden en het ontstaan van 

koplopergemeenten en LHBT-beleid.  

 Burgemeester Jan van Zanen en twee agenten van Roze in Blauw over nut- en 

noodzaak van het doen van een aangifte of melding na discriminatie of 

geweld. 
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De leden 

De vereniging had bij aanvang van 2014 678 leden. In 2014 melden 50 personen 

zich aan als lid en 75 leden lieten zich uitschrijven. Met 657 leden is de vereniging 

de op één na grootste lidvereniging van de federatie COC. 

 

De verhouding man/vrouw is, voor zover geregistreerd in de ledenadministratie, 

54/46%; van 39 leden is niet bekend hoe zij zich identificeren. Het oudste lid is 93; 

het jongste lid is 18. De stad Utrecht levert met 375 leden het grootste aantal leden. 

Eerst volgende stad is Amersfoort met 45 leden.  

 

De vrijwilligers 

De vereniging draait volledig op vrijwilligers. In 2014 waren er tussen de 100 en 110 

vrijwilligers actief. Van de vrijwilligers is ongeveer de helft ook lid van de vereniging. 

Op de ledenvergadering in November is besloten dat vrijwilligers (bestuur en 

coördinatoren uitgezonderd) niet verplicht lid hoeven te zijn van de vereniging. 

Werkgroepen promoten het lidmaatschap wel en kunnen nieuwe vrijwilligers het 

lidmaatschap het eerste jaar gratis aanbieden. Gezamenlijk is geconcludeerd dat 

een positief aanbod meer kans van slagen heeft dan een verplicht lidmaatschap. De 

vereniging moet in staat zijn om de meerwaarde van het lidmaatschap op haar 

eigen vrijwilligers te kunnen overbrengen. Medio 2016 kan de eerste evaluatie van 

het gratis lidmaatschap plaatsvinden. 

 

 

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.  

 

Voorzitter   Erick Valk    

Penningmeester  Jakko Geluk   

Secretaris   Robert Paul Balder 

Bestuurslid  Elena Ponzetti   

Bestuurslid  Ivan Henczyk  
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De leden van het bestuur hebben de werkgroepen en thema’s als volgt verdeeld: 

Erick  Valk  Externe contacten, Senioren, Info-oor, Consult 

Jakko Geluk  Financiën, Cocktail, Homo&Handicap, Ledenwerving 

Robert Paul Balder  Secretariaat, Media, Prettig Anders 

Elena Ponzetti  PLUC, Voorlichting, Politiek 

Ivan Henczyk  Evenementen, Jongeren, Sport 

 

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.   

 

De coördinatoren van de werkgroepen zijn: 

Cocktail    Martin Oortwijn 

Consultteam   Thom Langerak 

Evenementen   vacant 

Homo&Handicap     Taco van Welzenis 

Info-oor    Judith Hecker 

Jong&Out   Laura van Nieuwenhuijze 

Media    (vacant) 

PLUC    Ariene van den Blink 

Prettig Anders   (vacant) 

Voorlichting   Florien Cramwinckel 

 

 

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. Voor 

de Landelijk Werkgroep Federatie Zaken van COC Nederland in september 2014 is 

gebruik gemaakt van Nieuw Welgelegen. 
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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.  

In de zomer van 2014 is er in de federatie een werkgroep gestart om te 

inventariseren welke verenigingen afspraken hebben gemaakt m.b.t. 

omgangsvormen en klachtenafhandeling. Namens COC Midden-Nederland nam 

secretaris Robert Paul Balder hieraan deel. In de ALV van november is besloten dit 

onderwerp met alle secretarissen verder te gaan uitwerken. 

 

Vertrouwenspersoon 

COC Midden-Nederland heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon speciaal voor 

het opvangen en begeleiden van vrijwilligers die last hebben van ongewenste 

omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag. Sinds zijn aantreden in november 

2013 is Derek Brouwer druk bezig geweest de functie van vertrouwenspersoon 

meer zichtbaar te maken door o.a. het bezoeken van de ALV, het bezoeken van 

coördinatoren en een artikel in de nieuwsbrief. De zichtbaarheid blijft een bron van 

aandacht, temeer omdat er regelmatig nieuwe vrijwilligers bijkomen.  

 

In 2014 is er één keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. 

 

 

6.5 COC Nederland 
In het jaar 2014 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. Daarnaast heeft de secretaris 

een aantal overleggen van de integriteitscommissie bijgewoond in voorbereiding 

op de Algemene Ledenvergadering van COC Nederland eind November. 
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6.6 Communicatie en media 
Helaas is het verloop van vrijwilligers in de mediawerkgroep groot. In 2014 zijn vier 

vrijwilligers begonnen. Drie vrijwilligers hebben hetzelfde jaar ook weer afscheid 

genomen. Desondanks is er veel werk verzet. Niet alleen de website heeft een 

facelift gekregen (zie hieronder). Ook zijn er drie ansichtkaarten voor alle 36 

burgemeesters in de regio geproduceerd (zie paragraaf 3.2) met als doel de 

vereniging op een ludieke laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen. 

De ansichtkaarten kunnen daarnaast worden gebruikt bij de promotie van onze 

activiteiten. Ten behoeve van het 65-jarig jubileum in 2015 is een jubileumlogo 

ontworpen. 

 

 

 
 

 

Tien nieuwsbrieven zijn er in 2014 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.  

 

Ook werden er een aantal persberichten verstuurd:  

- COC Midden-Nederland organiseert verkiezingsdebat. 

- Veiligheid, voorlichting en sport scoren hoog bij roze verkiezingsdebat. 

- COC Midden-Nederland feliciteert politieke partijen met roze 

stembusakkoord. 

- Thema-avond Thuiszorg en Roze Loper 

- Zaterdag 28 juni demonstratie in de Oudegracht tegen wereldwijd anti-

homogeweld. 

- Mensenrechtencollege: kerk mag homojongeren niet weigeren 
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Nieuwe website 

Door de vrijwilligers is veel tijd geïnvesteerd in het vormgeven en vullen van de 

nieuwe website van de vereniging welke begin december is gelanceerd. De 

website biedt meer ruimte voor social media en  weergave op mobiele telefoons. 

De belangrijkste activiteiten van het COC zijn in de nieuwe menustructuur goed 

terug te vinden en er is meer aandacht voor het onderwerp veiligheid. Er is 

gekozen om gebruik te maken van het ontwerp van COC Nederland, zodat er 

langzaam meer eenheid in de presentatie van federatie ontstaat.   

 

 

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.  
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In 2014 was de werkgroep actief bij de volgende evenementen: 

 Roze verkiezingsdebat 

 Kranslegging op 4 mei 

 Midzomergracht Festival 

 UIT –markt voor nieuwe studenten 

 Coming-out-dag (roze ontbijt en zichtbaarheidsactie in Utrecht). 

 

  
 

Plannen voor een activiteit rond om  Valentijnsdag en IDAHO (International Day 

Against Homophobia) konden door een gebrek aan vrijwilligers helaas niet 

doorgaan. 

 

Jubileum 2015 

In 2015 bestaat de vereniging 65 jaar. Dat willen wij niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. Jubileumcoördinator George Aerts heeft alle werkgroepen benaderd 

voor input en werkt samen met het bestuur en de evenementenwerkgroep aan 

een mooi programma waarbij ook de activiteiten van de werkgroepen goed in het 

voetlicht komen te staan. 
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7. Jaarrekening 2014 
 

7.1 De Verlies & Winstrekening 
Voor 2014 was een resultaat begroot van €0; het gerealiseerd resultaat is 

uitgekomen op €4.027. Van het resultaat willen we €3.625 reserveren voor 

activiteiten in 2015. Als de subsidieverstrekker (de gemeente Utrecht) hiermee 

akkoord gaat komt het positieve saldo dan uit op €402. Dit positieve saldo gaan 

we terugbetalen aan de subsidieverstrekker. 

 

Oorzaken: 

- Meer contributie inkomsten dan begroot (+€2.225), door minder afdracht aan 

COC Nederland.  

- Van de gemeente Amersfoort is voor Cocktail €1.625 additionele subsidie 

ontvangen. 

- Enkele giften ontvangen, was niet begroot (+€200) 

- Fors meer voorlichtingen dan bij opstellen begroting ingeschat en daardoor 

veel meer vergoedingen uitbetaald (+/- € 5.000) dan bij het opstellen van de 

begroting ingeschat. Daar tegenover staan ook meer bijdragen van scholen 

(+€ 10.927). De inkomsten waren ook wel erg voorzichtig ingeschat. 

- Alle werkgroepen: kleine verschillen t.o.v. begroting (zowel positief als 

negatief). Alle overschrijdingen zijn afgestemd met het bestuur.  

- Budget voor het Midzomergracht Festival is fors overschreden. Was erg karig 

begroot en werkgroepen (zeker Cocktail met de waterfietsenpride) hebben 

zich goed op de kaart gezet. 

- Bij de werkgroep voorlichting ontstaan elk jaar verschillen omdat het 

verslagjaar (=kalenderjaar) niet synchroon loopt met een schooljaar. 

 

Inkomsten en uitgaven Voorlichting 

Op basis van begroting 2015 is voor voorlichting fors minder subsidie (€ 7.000) 

toegekend dan begroot daarom reserveren we nu vast € 3.625 indien het 

subsidiebureau van de gemeente Utrecht dit goedkeurt; overleg hierover loopt. 

Indien de gemeente Utrecht dit niet goed vindt moet er dus ook nog € 3.625 extra 

worden terugbetaald. 
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– =  teveel besteed Werkelijk Verschil Verschil  Budget  

Algemeen, bestuur & speciale activiteiten 2014 budget in % 2014 

Algemene & administratiekosten 3.540 -540 -18% 3.000 

Bestuur & representatie 1.872 -372 -25% 1.500 

Website 3.719 -19 -1% 3.700 

Algemene ledenvergadering 1.211 -211 -21% 1.000 

Midzomergracht Festival 3.042 -1.542 -103% 1.500 

COC café (= nieuwjaarsborrel) 844 356 30% 1.200 

Telefoon Savannah Bay 331 -31 -10% 300 

Huur Savannah Bay 1.885 -433 -30% 1.452 

UIT dagen 1.283 217 14% 1.500 

Dodenherdenking 204 56 22% 260 

Coming out dag  1.159 -559 -93% 600 

Diverse overige activiteiten 2.651 -651 -33% 2.000 

     

 – =  teveel besteed Werkelijk Verschil Verschil  Budget  

Werkgroepen 2014 budget in % 2014 

Communicatie & Evenementen 4.152 -152 -4% 4.000 

Jong & Out  3.172 -972 -44% 2.200 

PLUC 1.806 194 10% 2.000 

Voorlichting scholen 2.052 496 19% 2.548 

Prettig Anders 1410 660 32% 2.070 

Senioren 2725 -325 -14% 2.400 

Cocktail 2.188 -938 -75% 1.250 

     

Totaal uitgaven 39.247 -4.767 -14% 34.480 
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– =  teveel besteed Werkelijk Verschil Verschil  Budget  

Inkomsten 2014 budget in % 2014 

Contributie 16.225 2.225 16% 14.000 

Giften 200 200   0 

Rente 734 254 53% 480 

Bijdrage scholen 14.972 10.972 274% 4.000 

Algemene subsidie Utrecht 16.000 0   16.000 

Subsidie Amersfoort (Cocktail) 1.625 1.625   0 

     

totaal inkomsten 49.757 15.277 44% 34.480 

     

Exploitatieresultaat (reguliere activiteiten) 10.509 10.509   0 

 

– =  teveel besteed Werkelijk Verschil Verschil  Budget  

T.b.v. bijzonder subsidie 2014 budget in % 2014 

Voorlichting         

Vergoeding voorlichters 12.200 -4.200 -53% 8.000 

Vaste verg. planner +coördinator 2.753 -753 -38% 2.000 

Diversen/onvoorzien 2.798 -2.498 -833% 300 

Opleiding 1.845 -345 -23% 1.500 

Info-oor & Consultteam         

Diverse kosten vrijwilligers + materiaal 888 1.312 60% 2.200 

     

Totaal kosten Voorlichting + Info-oor 20.484 -6.484 -46% 14.000 

     

Bijzondere subsidie Utrecht 14.000 0 % 14.000 

Totaal inkomsten voorlichting + Info-oor 14.000 0 % 14.000 

     

Exploitatieresultaat VL +info oor  -6.483 -6.484   0 

     

     

Totaal (saldering reguliere en bijzondere 
activiteiten) 4.026    

Reservering voor voorlichting  3.625    

Exploitatieresultaat (na reserveringen ) 402    
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7.2 De balans 
 

ACTIVA 

 

 31-12-12 31-12-13 31-12-14 

Nog te ontvangen     

COC Nederland, contributie verslagjaar  111 184 15 

Facturen voorlichting scholen 390 0 450 

        

Liquide middelen       

Betaalrekening ING 1.634 114 2.549 

Spaarrekening ING 4.610 6.316 2.413 

ASN spaarrekening 49.400 109.301 116.289 

        

Totaal 56.145 115.915 121.716 

    

    

 2013 2014  

Reserveringen (uit vorige jaren)    

Voor ledenwerfactie 2000 2000  

Voor jubileum 2015 7.000 7.000  

Voor aanpassing website 2015 2.797 2.797  

Voor congres Prettig Anders 2014 1.000 0  

Totaal 12.797 11.797  

    

   2015 

Reserveringen (nieuw gevormd in verslagjaar )  

Voor Voorlichting  2015 3.625 

Totaal 3.625 

 

(Zie ook het financieel verslag op pagina 46.) 
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. 

 
PASSIVA 

 

 31-12-12 31-12-13 31-12-14 

Kapitaal*)       

Bestemmingsreserve= gelabeld  6.354 50.854 55.204 

Vrij besteedbaar 38.882 42.936 46.713 

        

Reserveringen volgende boekjaren 8.000 12.797 11.797 

Voor Voorlichting 2015 (zie toelichting)     3.625 

Nog te betalen       

Jong & Out    750 1.582 

Overig & diverse declaraties 2.909 2.077 2.393 

Terugbetaling bijz. subsidie   1.501 402 

Terugbetaling reservering 2012   5.000   

    

 Totaal 56.145 115.915 121.716 

    

    

Toename  kapitaal  2013 2014  

Gelabeld       

Stand op 1-1 6.354 50.854  

Bij donatie Feibe voor Cocktail (2012) -500 0  

Bij legaat Drabbe (2013) 45.000 0  

Oprenting legaat   1.350  

Annie Brouwer-Korf  prijs Cocktail  3.000  

Resteert op 31-12 50.854 55.204  

       

Vrij besteedbaar       

Vrij besteedbaar op 1-1 38.882 42.936  

       

vrijval solidariteitsfonds landelijk (2012) 4.054    

Correctie oude jaren (zie fin. Verslag)   3.375  

Bij exploitatieresultaat boekjaar  0 402  

vrij besteedbaar op 31-12 42.936 46.713  
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7.3 Toelichting op de jaarrekening 

De door Cocktail gewonnen ABK prijs is aan gelabelde reserves toegevoegd. In 

2012/2013 zijn bedragen gereserveerd voor activiteiten in volgende jaren en het 

jubileum in 2015. De activiteiten zijn deels uitgevoerd, gereserveerde bedragen 

deels gebruikt in 2014 en deels doorgeschoven naar 2015 en volgende jaren. Het 

restant (€ 402) zal worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker.  

 

Toelichting balans  

- Voor het in 2013 van wijlen Jacques Drabbe ontvangen legaat van € 45.000 

ten behoeve van voorlichting, is nog geen geschikte bestemming gevonden. 

Het legaat staat veilig geparkeerd op spaarrekening. Opgerent met 3%.  

- In voorgaande jaren waren bedragen als oninbaar afgeboekt. Een deel  is 

alsnog ontvangen en verwerkt in het vermogen omdat het oude jaren betreft. 

- De op balansdatum nog te ontvangen bedragen van scholen zijn inmiddels 

allemaal ontvangen in 2015 dan wel als oninbaar afgeboekt. 

- De per balansdatum nog te betalen bedragen zijn begin 2015 allemaal 

voldaan. 

 

Verantwoording subsidie 2013 

Het in 2013 niet benutte deel van de reguliere subsidie is in overleg met 

ambtenaren van het gemeentelijk subsidiebureau ingezet voor het 

Midzomergracht spektakel 2014.  

Het overschot (€1.501) van de in 2013 ontvangen bijzondere subsidie is in 2014 

terugbetaald.  

 

Plannen voor 2015 

Het jaar 2015 staat in het teken van ons 65-jarig jubileum.  Er is voldoende budget 

om er een mooi jaar van te maken. De subsidie voor 2015  is reeds ontvangen, 

samen met de reserveringen uit 2013/2014 geeft dit ruime financiële armslag. 

 

Maart 2015 

Jakko Geluk, penningmeester 
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