JAARVERSLAG

2017

Voorwoord
Het gaat goed met COC Midden-Nederland in 2017. De vereniging
groeit in aantallen leden, vrijwilligers, deelnemers en fans op sociale
media. Onze vrijwilligers organiseerden heel veel activiteiten voor
diverse doelgroepen waar we met trots op terugkijken. Een toelichting
op deze activiteiten vanuit onze werkgroepen zijn te lezen verderop in
ons jaarverslag.
We zijn in ons werkgebied, naast de grootste steden Amersfoort en
Utrecht, actief geweest om kleinere gemeenten te ondersteunen,
adviseren en stimuleren aandacht te besteden aan hun lesbische,
homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI)
inwoners. Op Coming-Out Dag, jaarlijks op 11 oktober, waren er
wederom veel regenboogvlaggen te zien in de regio en we konden
lokale politici ondersteunen om het thema op de agenda te krijgen en
te houden.
Over het algemeen gaat het steeds beter met de acceptatie ten
aanzien van LHBTI’s in Midden-Nederland. Wel is er helaas nog
steeds sprake van incidenten als het gaat over veiligheid en
discriminatie, maar op veel plekken worden belangrijke stappen vooruit
gezet.
Over onze bijdrage aan die ‘belangrijke stappen vooruit’ leest u meer in
dit jaarverslag. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u met ons contact
opnemen via bestuur@cocmiddennederland.nl.
Wij wensen u veel leesplezier!

Simon Timmerman, voorzitter
Roos Ribbens, secretaris
Cherine Mathot, algemeen bestuurslid
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De vereniging
Het gaat goed met COC Midden-Nederland. In 2017 hebben we weer
hard gewerkt om een toekomstbestendige vereniging te blijven.
Diverse onderdelen zijn flink in ontwikkeling en andere onderdelen zijn
juist stabiele factoren gebleven.

Gezonde vereniging
COC Midden-Nederland werkt voortdurend aan het verbeteren van de
eigen organisatie om zo een gezonde vereniging te houden. In september
heeft het bestuur twee vrijwilligerscoördinatoren aangenomen om aan de
slag te gaan met het vrijwilligersbeleid, werving en selectie en het
ondersteunen van bestuur en coördinatoren. Er is hard gewerkt om het
vrijwilligersbestand up-to-date te krijgen en alle vrijwilligersovereenkomsten te tekenen. Voor vrijwilligers van Jong&Out, Cocktail en
bestuursleden worden nu standaard VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag)
aangevraagd.

Nieuwe statuten
In 2017 zijn de nieuwe statuten gepasseerd. Deze zijn ontwikkeld in
samenwerking met de federatie COC Nederland. Zo is de
verenigingsnaam aangepast van ‘Nederlandse Vereniging tot Integratie
van Homoseksualiteit COC Midden-Nederland’ naar ‘COC MiddenNederland’. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de doelstelling
en meer focus op samenwerking binnen federatie “COC Familie”. Door de
nieuwe statuten kunnen mensen als donateurs, leden en ereleden aan
onze vereniging verbonden zijn. De nieuwe statuten staan ook op onze
website.

Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
In 2017 organiseerden we twee ALV’s, te weten op 24 april en op 14
november. Naast de officiële ALV onderdelen hebben we ook een deel
twee aan de vergadering toegevoegd. Bij de ALV in april was dit een
lezing ‘Geloof & LHBTI’ door Mariecke van den Berg (Queer theologen). In
november was Rikkert van Huisstede te gast met zijn show ‘Zou jij het
zijn’.
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Leden en vrijwilligers
01/01/2017

31/12/2017

667

688

leden

leden

3,1%

In 2017 hadden we 41 aanmeldingen en 20 afmeldingen waardoor het
ledenaantal met 21 personen gestegen is.
Behalve Cocktail zijn alle werkgroepen vrij constant gebleven wat betreft
het aantal vrijwilligers.

01/01/2017

31/12/2017

165

158

vrijwilligers

vrijwilligers

5

4,2%

Bestuur en coördinatoren
In 2017 zijn we verder gegaan met het bestuur zoals dat was aan het
einde van 2016. Tijdens de ALV in november zijn Evert van der Veen en
Jakko Geluk gestopt als voorzitter en penningmeester. Helaas was voor
die tijd geen geschikte penningmeester gevonden waardoor het bestuur
na 15 november doorging met 3 personen (voorzitter, secretaris en
algemeen bestuurslid). Simon Timmerman werd gekozen tot voorzitter.
Bestuurssamenstelling van 1 januari 2017 tot 15 november 2017:
Voorzitter Evert van der Veen
Vicevoorzitter Simon Timmerman
Penningmeester Jakko Geluk
Secretaris Roos Ribbens
Algemeen bestuurslid Cherine Mathot
Bestuurssamenstelling vanaf 16 november 2017
Voorzitter Simon Timmerman
Secretaris Roos Ribbens
Algemeen bestuurslid Cherine Mathot
COC Midden-Nederland heeft verschillende actieve werkgroepen en die
komen in de volgende hoofdstukken uitvoerig aan bod. Ze worden geleid
door één of meerdere coördinatoren.
De coördinatoren van de werkgroepen in 2017:
AutiRoze Ivan Henczyk
Cocktail Timo Verlaat
Consultteam Thom Langerak
Homo & handicap Taco van Welzenis
Jong&Out Amersfoort Grethe Liefting
Jong&Out Utrecht Suzanne Mohr
Jong&Out (teamleider) Laura van Nieuwenhuijze
Jonge Utrechtenaers Mark Schilthuizen
PLUC Ariene van den Blink
Prettig Anders Robert Paul Balder
Respect2Love Anoniem
50+ Hans van Gemmert
Voorlichting Niki Eleveld
Vrijwilligerscoördinator Anneruth Waldus
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Ontwikkelingen
De acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans en
intersekse personen binnen het werkgebied van COC Midden-Nederland
is constant in ontwikkeling. Ook in 2017 hebben we getracht deze
ontwikkelingen te volgen en te ondersteunen waar nodig.

LHBTI asielzoekers
COC Midden-Nederland en Art.1 Midden Nederland hebben met hulp van
de Utrechtse burgemeester Van Zanen en wethouder Diepeveen contact
gelegd met Centraal Opvang Asielzoekers (COA) in onze regio.
Gezamenlijk is er besloten om informatiemateriaal te ontwikkelen voor alle
asielzoekers over de rechten van LHBTI’s, de mogelijkheden om in
contact te komen met andere LHBTI’s en discriminatie te melden. Het
materiaal wordt op vele plaatsen ingezet.

Veiligheid
COC Midden-Nederland is in samenwerking met Art.1 Midden Nederland
verder gegaan met de campagne ‘ff helpen’. Doel is om kwetsbare
LHBTI’s te ondersteunen bij het herkennen en erkennen van discriminatie.
Binnen verschillende LHBTI-organisaties en werkgroepen van COC
Midden-Nederland zijn personen geselecteerd die deze ondersteuning
bieden. Zij zijn getraind in (h)erkennen van discriminatie en kunnen
slachtoffers helpen bij de melding of aangifte van discriminatie.
COC Midden-Nederland is ook onderdeel van het LHBTIveiligheidsoverleg in onze regio, georganiseerd door Art.1 Midden
Nederland. Het Openbaar Ministerie, politie (Roze in blauw), gemeente
Utrecht en Amersfoort nemen eveneens deel. Het overleg monitort alle
gemelde gevallen van discriminatie in de regio.

Regiobinding
In 2017 hebben we onze binding met de regio verder versterkt. Na het
succes van 26 gemeenten die de regenboogvlag hesen op Coming-Out
Dag 2016 hebben we steeds vaker contact met kleinere gemeenten in ons
werkgebied. Meerdere keren werden we uitgenodigd voor advies en
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informatie. Mooi resultaat is onze ‘campagne’ in gemeente Soest met
uiteindelijk als resultaat de unanieme steun voor de motie
‘Actieprogramma LHBT+’.

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen
In juni zijn we gestart met het informeren van lokale politici over de
aandacht voor LHBTI in hun verkiezingsprogramma’s. We stuurden, in
samenwerking met COC Nederland, een document met suggesties. Hier
kregen we veel positieve reacties op.
In november hebben we een oproep gedaan aan alle politieke partijen om
deel te nemen aan Rainbowvote.nu, een stemwijzer voor de
gemeenteraadsverkiezingen over LHBTI standpunten. COC MiddenNederland was betrokken bij de ontwikkeling van de website.
In het najaar startte ook de voorbereiding voor de Regenboogdebatten in
Amersfoort en Utrecht.

Occurrens
In 2017 hebben we drie keer, in samenwerking met de initiatiefnemer, een
‘Occurrens’ bijeenkomst georganiseerd. Een netwerkbijeenkomst met een
inhoudelijk karakter voor LHBTi professionals. Zo waren er presentaties
van vertegenwoordigers van Rainbow - Rabobank LHBT Netwerk en
GenderTalent. In 2018 zal worden bekeken op welke wijze de
samenwerking zal worden voortgezet.
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Zichtbaarheid
COC Midden-Nederland werkt voortdurend aan meer zichtbaarheid van
LHBTI’s en organiseert daarom diverse grote(re) evenementen. Hieronder
een toelichting.
Nieuwjaarsreceptie
Om het jaar 2017 goed van start te laten gaan organiseerden we in
samenwerking met Bodytalk, Cafe Kalff en Stichting PANN de
nieuwjaarsreceptie voor alle Utrechtse LHBTI organisaties. We deden dit
voor de eerste keer in poppodium Ekko. Het was een erg geslaagde
bijeenkomst met veel bezoekers en ook wethouder Diepeveen was
namens gemeente Utrecht aanwezig.
Regenboogpluim
Op 18 januari, de verjaardag van COC Midden-Nederland, heeft het
bestuur de eerste regenboogpluim uitgereikt. Deze ging naar Yolande
Gastelaars, gemeenteraadslid in Soest voor de lokale partij DSN. Ze
ontving de onderscheiding voor haar enorme inzet om het onderwerp
LHBTI op politieke agenda te krijgen in Soest.
Film ‘Het zaad en de 11 eitjes’
Op 17 maart vertoonden we de documentaire “Het zaad en de 11 eitjes” in
De Kargadoor. COC Midden-Nederland heeft een financiële bijdrage
geleverd aan de realisatie van de documentaire waarin Dennis en Lody
worden gevolgd bij het realiseren van hun droom om samen een kind te
krijgen. Na afloop was er een gesprek met de hoofdrolspelers uit de film.
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei hebben COC Midden-Nederland en Stichting PANN samen een
krans gelegd ter nagedachtenis aan alle LHBTI-slachtoffers in de tweede
wereldoorlog. Dit deden zij namens alle ‘roze’ organisaties in Utrecht.
Walk of Love
Samen met het Midzomergracht Festival organiseerden we op zaterdag
20 mei 2017 de tweede editie van de Walk of Love. De editie van dit jaar,
op de zaterdag na IDAHOT (Internationale Dag tegen Homo- en
Transfobie), stond dit jaar in het teken van regenbooggezinnen. Bij de start
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werd ook stil gestaan bij het overlijden van oud-burgemeester Annie
Brouwer-Korf. Bij deze tweede editie liepen zo’n 600 mensen mee.
Utrecht Canal Pride
Zaterdag 17 juni 2017 werd de eerste editie van de Utrecht Canal Pride
georganiseerd en natuurlijk kon een boot van COC Midden-Nederland hier
niet ontbreken. Op onze kleurige ‘Durf te leven’ boot stonden vrijwilligers,
leden en bezoekers van onze activiteiten.
Midzomergracht Festival
We waren met diverse activiteiten weer goed vertegenwoordigd tijdens het
Utrechtse Midzomergracht festival. Diverse werkgroepen organiseerden
activiteiten en we waren aanwezig tijdens de Parkdag.
Gaypride Amersfoort
Amersfoort viert jaarlijks de Gaypride Amersfoort. Onze vrijwilligers van
Jong & Out Amersfoort hadden een eigen stage en we liepen mee tijdens
de Pride Walk.
Coming-Out Dag
Op 11 oktober werden er in ons werkgebied dit jaar bij 27 gemeenten
regenboogvlaggen gehesen. We waren aanwezig bij activiteiten in
Amersfoort, Nieuwegein en Soest. In samenwerking met de gemeente
Utrecht organiseerden we het hijsen van de regenboogvlag en een ontbijt
op de 21ste verdieping van het Stadskantoor.
COC Songfestival
Jessie Kleine heeft onze vereniging vertegenwoordigd bij de 23ste editie
van het Nationaal COC Songfestival. De finale van de liedjeswedstrijd
werd 2 december georganiseerd in Groningen. Met haar liedje ‘Uit de kast’
eindigde ze op de zevende plaats.
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In de media
Regelmatig halen onze activiteiten de media. Hieronder een paar
hoogtepunten uit 2017.
Artikel: Algemeen Dagblad 19/01/2017
Eerste Regenboogpluim COC voor Soester raadslid
Artikel: RTV Utrecht 18/02/2017
"Annie Brouwer was een doortastende en krachtige vrouw"
Artikel: De Utrechtse Internet Courant (DUIC) 20/05/2017
Foto’s: optocht van LHBT-gemeenschap door Utrecht
Artikel: Algemeen Dagblad 09/10/2017
LBHT'er met een beperking? Nou en!
Artikel: RTV Utrecht 10/10/2017
Utrechtse gemeenten hijsen regenboogvlag
TV: U Vandaag 11/10/2017
Coming-Out dag: Vice-voorzitter Simon Timmerman te gast
Artikel: Algemeen Dagblad 15/11/2017
Simon Timmerman nieuwe voorzitter COC Midden-Nederland
Artikel: RTV Utrecht 30/11/2017
COC: "Soest is voorbeeldgemeente"
Artikel: RTV Utrecht 06/12/2017
COC wil dat Utrecht en Amersfoort onderzoek doen naar 'homolijsten'
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Verslag werkgroepen
Op de volgende pagina’s kunt u per werkgroep lezen wat zij in 2017
hebben gedaan.
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AutiRoze
AutiRoze is er voor LHBTI met autisme. Ze organiseren ontmoetingsgelegenheden (“lotgenotencontact”), helpen de doelgroep hun weg te
vinden in de LHBTI-wereld en werken aan belangenbehartiging en
(positieve) zichtbaar van de doelgroep.

9
vrijwilligers

150
unieke
bezoekers

20
activiteiten

“2016 Was voor ons het jaar van de media. En 2017 was het jaar van de
landelijke uitrol. Gedurende het jaar zijn er AutiRoze’s gestart in Arnhem,
Eindhoven en Amsterdam. Tevens is de basis gelegd voor de start van
AutiRoze Den Haag in januari
2018.
AutiRoze is formeel een label van
het COC geworden met eigen
protocol en begroting. AutiRoze is
in zeer korte tijd volledig vanuit de
doelgroep zelf opgezet. We
stonden vooraf niet op de radar
van het COC. We zijn een
schoolvoorbeeld van de inside-outmethode en denken dat we daar
best trots op mogen zijn.
Ook zijn we verder gegaan met
bijeenkomsten voor transgenders
met autisme. We merken dat zij
een andere hulpvraag hebben dan
LHB’ers met autisme.
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Tijdens het Midzomergracht festival heeft Tanja Ineke van het COC een
bezoek gebracht aan onze netwerkborrel.”
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Cocktail
Cocktail zet zich in voor het doorbreken van het sociaal isolement, waarin
LHBT-nieuwkomers (vluchtelingen en asielzoekers) zich vaak bevinden.
We willen hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse
samenleving en de LHBT-gemeenschap in het bijzonder. Dit ten einde bij
te dragen aan het zelf verwerven van een eigen plek in onze samenleving.

80
vrijwilligers

300
unieke
bezoekers

21
activiteiten

“In September zijn we met een groep van 40 vrijwilligers en nieuwkomers
een weekendje weg geweest. Het was een heel gezellig en erg geslaagd
weekend.
Tijdens de Utrecht Canal Pride gingen ook 30 deelnemers van het
maatjesproject mee op de boot van COC Midden-Nederland. Dit was een
groot succes. De deelnemers stonden zwaaiend en lachend op de boot en
werden uitgebreid toegejuicht door het publiek aan de kades.
Ook bereikten we voor het eerst 100 deelnemers aan een activiteit.”
Reactie bezoekers:
"I would like to thank Cocktail for the Cocktail Weekend (August 2017). As
a refugee we are going through a lot of stress every day, spending a
weekend together gave me a lot of happiness and relief. Thank you for
that. Secondly, I would like to say WHAT A GREAT IDEA … no one could
experience all this without Cocktail. It was an unforgettable experience. It
was filled with positive energy. We are truly lucky to have friends like you.
We should appreciate good people, they are hard to come by. Thank you
for being there for us and giving us joy, I'm sure that I am not the only one
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who loves you for that. Thank you for the memories I will cherish them
forever. (...) I simply loved the way you guys managed the whole weekend.
I felt safe, protected and loved among the whole group. I loved sitting by
the fire with my glass of wine after the delicious dinner prepared by Sjaak
and his kitchen team. I still remember everyone saying lekker
lekker...Thank you for the delicious food and amazing hospitality. Please
keep bringing happiness to the lives of refugees. Again, thank you very
much TEAM COCKTAIL MIDDEN-NEDERLAND. Looking forward to
experience more happy memories with Cocktail."
"The location was great, a superb place for us to enjoy our weekend. It
was relaxing, safe, quiet and peaceful. I really enjoyed myself, especially
the hiking and the walking through sand like a desert. The atmosphere
was lovely, I like the diversity and maturity of the group. It was awesome, I
was so happy and we had interesting games. Oh my goodness, the food
was delicious. I also enjoyed the music and dance moves was fun. Thank
you very much Cocktail. Looking forward for next year!"
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Consultteam
Het Consultteam helpt mensen hun LHBTI-gevoelens te onderkennen en
uit te spreken. Ze trachten mensen weerbaar te maken tegen discriminatie
en verwijzen eventueel naar medische, psychosociale en juridische
dienstverlening. Ook geven ze advies aan familieleden, vrienden,
werkgevers en andere COC-afdelingen.

2
vrijwilligers

39
unieke
bezoekers

25
activiteiten

“Het is altijd weer mooi te zien dat de ontwikkeling van onze cliënten na
een of meerdere gesprekken in een stroomversnelling is gekomen.
Afgelopen jaar waren er opvallend veel vragen rond genderidentiteit,
vooral ook uit de hoek van asielzoekers.
In deze gesprekken is o.a. gewerkt aan o.a. zelfwaardering ; het vinden
van de wegen om contacten te krijgen in de LHBTI-gemeenschap. Soms
is het een opstap om verdere hulp te zoeken zoals psychotherapie. Steun
en tools om je zelf te zijn in de sociale omgeving. Door de gesprekken
kregen cliënten steun en konden ze werken aan een perspectief
bewustzijn.”
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Homo & Handicap
Homo & Handicap geeft informatie en advies per telefoon of e-mail aan
mensen met een fysieke beperking. Vaak zijn deze hulpvragen vanwege
een handicap erg ingewikkeld. Ook zijn de hulpvragen zeer uiteenlopend.
Veel vragen hebben betrekking op ontmoetings-mogelijkheden en
toegankelijkheid. Homo & Handicap heeft een nationale adviesfunctie.

1

10

0

vrijwilliger

adviesvragen

activiteiten

“Ook dit jaar hebben we weer een aantal mensen geholpen door advies te
geven.”
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Jong & Out Amersfoort
Ondersteunen en begeleiden van LHBTI-jongeren tot 19 welke LHBTIproblematiek ervaren. Jongeren tot 19 empoweren. Jongeren tot 19 de
mogelijkheid bieden om soortgelijke te ontmoeten in een veilige omgeving.

3

35

8

vrijwilligers

unieke
bezoekers

activiteiten

“Hoogtepunt van Jong&Out Amersfoort was de jaarlijkse Jong&Out dag,
waarbij er maar liefst 120 jongeren uit heel Nederland naar Utrecht zijn
toegekomen om elkaar te ontmoeten. Hierbij heeft Jong&Out Amersfoort
geholpen bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.“
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Jong & Out Utrecht
Jong & Out Utrecht is in 2013 gestart en wil met leuke activiteiten LHBTIjongeren (tot 19 jaar) helpen en ondersteunen bij het vormgeven van hun
identiteit. Als doel hebben zij het ondersteunen en begeleiden van LHBTIjongeren tot 19 welke LHBTI-problematiek ervaren, jongeren tot 19
empoweren en jongeren tot 19 de mogelijkheid bieden om soortgelijke te
ontmoeten in een veilige omgeving.

7
vrijwilligers

165
unieke
bezoekers

11
activiteiten

“Hoogtepunt van Jong&Out Utrecht was de jaarlijkse Jong&Out dag,
waarbij er maar liefst 120 jongeren uit heel Nederland naar Utrecht zijn
toegekomen om elkaar te ontmoeten. Daarnaast blijft het Jong&Out
Utrecht kamp altijd een enorm hoogtepunt, omdat wij hier duidelijk zien dat
soortgelijken die elkaar ontmoeten, daadwerkelijk effect heeft op hun
zelfverzekerdheid.”
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PLUC
De werkgroep PLUC, Platform Lesbisch Utrecht COC Midden-Nederland,
biedt diverse ontmoetingsmogelijkheden (losse activiteiten en
praatgroepen) voor lesbische en biseksuele vrouwen in MiddenNederland.

8
vrijwilligers

107
unieke
bezoekers

8
activiteiten

“Alle activiteiten waren weer buitengewoon geslaagd. Opmerkelijk is dat
op iedere activiteit nog altijd vrouwen aansluiten die voor het eerst
deelnemen.”
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Prettig Anders
De werkgroep Prettig Anders organiseert iedere maand een ontmoetingscafé voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze
relatief kleine doelgroep is het lastig om andere LHBTI te ontmoeten. Het
reguliere uitgaansleven is voor de doelgroep vaak niet geschikt.

2
vrijwilligers

10
unieke
bezoekers

9
activiteiten

“In oktober hebben wij de landelijke dag in Utrecht georganiseerd voor alle
COC-cafés. Zo’n 60 deelnemers hebben een divers programma gevolgd
met o.a. een dating- en een kookworkshop. In het AD heeft een artikel
over deze dag gestaan. De dag werd mogelijk gemaakt door bijdragen van
het Bob Angelo fonds, Fonds Verstandelijk Beperkten en COC MiddenNederland.”
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Respect2Love
De werkgroep Respect2Love Utrecht heeft als missie het bevorderen van
volwaardige erkenning van Utrechtse biculturele LHBTI binnen de
(biculturele) samenleving van Utrecht. Daarnaast zelfacceptatie van
biculturele jongeren (18-35 jaar) door middel van het organiseren van
outreach-activiteiten in Utrecht, en het sensibiliseren van de (biculturele)
gemeenschappen in Utrecht.

8
vrijwilligers

300
unieke
bezoekers

10
activiteiten

“We hebben in 2017 een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Deze
waren niet alleen gericht op ontmoeten maar ook gericht op bepaalde
onderwerpen. Zo hebben we bijvoorbeeld een lezing gehad over HIV en
andere overdraagbare ziektes. En is er een zelfverdedigingscursus
gegeven.”
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Voorlichting
Bij Voorlichting COC Midden-Nederland ligt de focus al jaren op
middelbare scholieren. Het werkveld wordt momenteel uitgebreid naar
basisscholen en andere (onderwijs)instellingen.
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5500
leerlingen

304
uren
voorlichting

vrijwilligers

“‘Voorlichters waren aanwezig als gastsprekers op een drukbezocht
Gendersymposium van het Johan van Oldebarneveld Gymnasium
Amersfoort, georganiseerd door hun 20 man sterke GSA.
COC MNL zat in de focusgroep van COC NL voor het opstellen van een ‘
Landelijke voorlichtersmethode’
De voorlichtersgroep staat in contact met, en is aanwezig bij overleggen
met, Hanneke Felten van Movisie om bij te dragen aan hun ondrerzoek
naar de effectiviteit van LHBTI voorlichtingen.
Voorlichters waren aanwezig bij Niet Alleen Anders Dag, GSA congres en
conferenties rondom effectiviteit interventies LHBTI beeldvorming.
Voorlichter Rocus werd geïnterviewd voor het vakblad M&P;
Maatschappijleer voor docenten, over zijn werk als voorlichter.
Een groep voorlichters is naar de landelijke voorlichtersdag gegaan van
COC Nederland.
In samenwerking met Anteros was een er speciale voorlichting
georganiseerd voor o.a. studenten en andere geïnteresseerden. Dit met
als doel nieuwe voorlichters te werven.
24

Voorlichter Dr. Florien mocht op de Coming-Out Day conferentie van de
UU (universiteit Utrecht) spreken over haar onderzoeken, o.a. naar de
effectiviteit van voorlichtingen van COC MNL.
Niki was als voorlichter te gast op een conferentie van de RUG over ‘Seks
education in the Netherlands’”
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50+
De werkgroep 50+ zet zich in om de positie van LHBTI van 50 jaar en
ouder te verbeteren. Het creëren en organiseren van mogelijkheden en
activiteiten waar deze 50+ers elkaar kunnen ontmoeten.
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•

vrijwilligers

120
unieke
bezoekers

45
activiteiten

“50+ organiseert veel activiteiten, naast de Zondagmiddag de Eettafel en
de Wandelgroep is een heel bijzondere activiteit de museum groep, in de
wintermaanden wordt er maandelijks een dag georganiseerd naar een
museum ( door het hele land ) gecombineerd met lunch waar gemiddeld
door 15 personen aan wordt deelgenomen.”
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Jonge Utrechtenaers
Jonge Utrechtenaers faciliteert LHBTI-jongeren in het maken en uitbreiden
van netwerken, wat nodig is voor het creëren van een positief zelfbeeld.
Centraal daarbij staat betekenisvol real-life contact. Jonge Utrechternaers
is een zelfstandige vereniging en dus geen werkgroep van COC MiddenNederland, maar ze werken nauw samen en Jonge Utrechtenaers
ontvangt financiële steun voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren.
In 2016 hebben Jonge Utrechtenaers en COC Midden-Nederland een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
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1008
totaal aantal
bezoekers

vrijwilligers

56
activiteiten

“Hoogtepunten voor de JU in 2017 waren de eerste Utrecht Canal Pride
en de Christmas Comedy Brunch. De UCP was bijzonder om een een
aantal bezoekers te zien die zich binnen de JU hebben ontwikkeld tot
zelfverzekerd t.a.v. hun geaardheid en dit tijdens de UCP zelfs durfde te
vieren op de boot van Jonge Utrechtenaers. Daarnaast een belangrijke
verbindende factor binnen LHBTI Utrecht. Bij de Christmas Comedy
Brunch hebben we een nieuwe vorm van de JU ontwikkeld, namelijk eigen
samengestelde activiteiten die een inhoudelijke laag met zich
meebrengen. Middels humor hebben we o.a. verschillende opties van het
invullen van een kinderwens tussen stellen van hetzelfde geslacht
bespreekbaar gemaakt.”
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Financieel verslag
Vanaf de ALV van november 2017 was de functie van penningmeester
vacant. Als bestuur konden we gelukkig nog rekenen op de ondersteuning
van oud-penningmeester Jakko Geluk. Hij heeft, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur, de financiële zaken nog voor een
aantal maanden waargenomen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn extra
inzet en bijdrage aan de realisatie van de afronding van 2017.
Algemeen
In 2017 is voor het tweede achtereenvolgende jaar aan werkgroepen een
basisbudget toegekend voor reguliere activiteiten met daarnaast een
budget voor ‘specials’ waarvoor alle werkgroepen een aanvraag konden
indienen. Dit heeft wederom goed uitgepakt, per saldo is er in 2017 minder
uitgegeven dan ontvangen (€217), terwijl een tekort was begroot van
€11.300. Voorgesteld wordt om dit overschot ten gunste van het vrije
vermogen te laten komen. Ook kregen we een extra subsidie van
gemeente Utrecht van €10.000.
Inkomsten
Meerdere werkgroepen (Jong & Out, Respect2Love, AutiRoze, Cocktail)
hebben additionele inkomsten vergaard uit donaties, externe fondsen
en/of het vragen aan deelnemers en niet-leden van entreegeld voor
activiteiten. Dit is een goede ontwikkeling die steeds belangrijker zal
worden. AutiRoze heeft €445 opgehaald uit entreegelden van niet leden.
Jong & Out haalde bijdragen op bij het Bob Angelo fonds voor het
weekendje weg. De eigen bijdrage van deelnemers was €1200. Er is zo’n
€1600 meer contributie opgehaald dan begroot.
Uitgaven
Cocktail had te maken met een gigantische toename van het aantal
bezoekers en daarmee een overschrijding van het budget met 144 %. In
2017 is voor de eerste keer de Utrecht Cantal Parade georganiseerd en
COC MNL voer mee met een boot. Kosten hiervan waren niet te voorzien
bij opstelling begroting in augustus 2016, maar dekking is gedaan uit potje
‘specials’.
Slotwoord
Het financiële overzicht laat zien dat COC Midden-Nederland een
gezonde, groeiende en bloeiende vereniging is. We zijn blij dat we vanaf
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de komende ALV weer een penningmeester binnen ons bestuur hebben.
Na een goede overdracht en kennismaking met de vereniging gaat zij vol
energie aan de slag.
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Resultaatrekening
UITGAVEN
Algemene kosten
Organisatiekosten
Bestuur & representatie
Verenigingsactiviteiten
Reservering onvoorziene
activiteiten
Werkgroepen
Werkgroep Voorlichting
Werkgroep Cocktail
Werkgroep 50+
Werkgroep PLUC
Werkgroep Jong&Out
Werkgroep Autiroze
Werkgroep Respect2Love
Werkgroep Prettig Anders
Werkgroep Info-oor
Werkgroep Consult
Partner Jonge Utrechtenaers
INKOMSTEN
Subsidie gemeente Utrecht
Subsidie gemeente Amersfoort
Bijdragen scholen
Contributie leden
eigen bijdrage J& O kamp
entreegeld Auti Roze
Overige inkomsten
giften
Rente

Begroot
€ 14.830
€ 2.000
€ 6.260
€ 5.000

Realiteit
€ 11.470
€ 2.763
€ 10.066
€ 400

€ 14.830

€ 11.470

€ 23.455
€ 5.150
€ 3.300
€ 1.800
€ 7.170
€ 1.900
€ 2.000
€ 1.200
€ 100
€ 150
€ 3.000

€ 14.479
€ 11.510
€ 2.887
€ 1.265
€ 7.758
€ 1.893
€ 1.877
€ 1.072
€0
€ 60
€ 3.000

Begroot
€ 30.000
€ 2.515
€ 16.500
€ 16.000
€0
€0
€0
€0
€ 1.000
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Realiteit
€ 40.000
€ 2.515
€ 7.579
€ 17.632
€ 1.200
€ 545
€ 226
€ 350
€ 670

Totaal
Exploitatiesaldo

Begroting 2017
Uitgaven
Inkomsten
€ 77.315
€ 66.015
€ -11.300
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Realiteit 2017
Uitgaven
Inkomsten
€ 70.500
€ 70.717
€ 217

Balans
Omschrijving
Vlottende activa
Liquide middelen
Debiteuren (scholen
e.a. )
Vooruitbetaalde
bedragen
Eigen vermogen
Verenigingskapitaal
Gelabelde reserve
Kort vreemd
vermogen
Crediteuren
Reserveringen
Resultaat 2016,
2017
Totaal

31-122016
Debet

Credit

31-122017
Debet

€ 109.069

€ 117.141

€ 522

0

€ 4.890

0

€ 266
€ 114.747

Credit

€ 57.462
€ 44.760

€ 57.207
€ 46.759

€ 7.418
€ 5.107

€ 7.852
€ 5.107

€ 114.747

€ 117.141

€ 216
€ 117.141

TOELICHTING
Debiteuren (scholen): bijdragen van scholen in boekjaar ontvangen in
volgend jaar. Vooruitbetaalde bedragen: vooruitbetaling Silokerk voor
2017. Crediteuren: kosten voor boekjaar betaald in volgend jaar
Liquide middelen
ING bank
ASN spaarrekening
ING spaarrekening
Totaal
Verenigingskapitaal
Saldo 1-1

€ 1.449
€ 107.094
€ 526
€ 109.069

€ 8.850
€ 107.745
€ 546
€ 117.141
€ 47.115
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€ 57.462

Af: resultaat 2015
Af resultaat 2016
Bij: overboeken oude
reserveringen
Bij: overboeken oude
reserve
af nagekomen post
die in 2016
thuishoort
Saldo 31-12
Gelabelde reserve
Saldo 1-1
Af: overboeken
donatie voor
werkgroep Cocktail
Af: overboeken
gelabelde reserve
voor LVD
Af: overboeken oude
reserve
Bij:
afrondingsverschil
Gevormd in 2017: 70
jarig jubileum
Saldo 31-12
Reserveringen
Werkgroep Cocktail
Werkgroep Jong &
Out
Totaal

-€ 2.929
-266
€ 8.422
€ 4.854

€ 57.462

11
€ 57.207

€ 57.113

€ 44.760

-€ 1.000
-€ 6.500
-€ 4.854
€1

-€ 1

€ 44.760

€ 2.000
€ 46.759

€ 2.625

€ 2.625

€ 2.482
€ 5.107

€ 2.482
€ 5.107
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COC
Midden-Nederland
COC Midden-Nederland zet zich al
ruim 65 jaar in voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) in Utrecht en omgeving. We zijn actief in alle gemeentes
van de provincie Utrecht, in het Gooi
en drie gemeentes in Gelderland.
Postadres
Postbus 117
3500 AC Utrecht
Telingstraat 13
3512 GV Utrecht
info@cocmiddennederland.nl
www.cocmiddennederland.nl
KvK Utrecht 30166655
IBAN NL38INGB0000578523
COC Midden-Nederland is lid van de
Federatie COC Nederland
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