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Frontliners zijn cruciaal in de   
COC-aanpak. Het zijn de gedreven 
voorvechters in de ‘frontlinie’ van het 
acceptatieproces: bevlogen activisten, 
moedige scholieren, voorvechters uit 
Vietnam, biculturele jongeren en roze 
50+  ambassadeurs. Het COC ondersteunt 
ze, waarbij de frontliners aangeven wat 

ze nodig hebben. Samen met hen en tal 
van andere vrijwilligers kunnen we écht 
dingen  veranderen. Daarom vormen 
de  frontliners Hans, Sebastién, Tung, 
 Brittania en  Lammert letterlijk en figuur-
lijk het gezicht van dit jaarverslag. Op tal 
van plaatsen in het verslag lees je hoe jij, 
net als hen, zelf in actie kunt komen.
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Bestuur en directeur 
in 2017 op True Colors, 
met v.l.n.r. Robert 
Loesberg, Diana van 
den Born, Koen van 
Dijk, Tanja Ineke,  
Hans Stokebrand,  
Joop Schermer

Wat boksen we als LHBTI-beweging 
samen toch veel voor elkaar! In dit 
 jaarverslag vind je weer veel mooie 
 voorbeelden. 

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen 
sluiten we een Regenboogakkoord met 
acht politieke partijen. Onze belangen 
staan daardoor hoog op de politieke 
agenda. Onze lidverenigingen zorgen 
met tal van vrijwilligers dat LHBTI-
asielzoekers er niet alleen voor staan en 
we bereiken dat LHBTI’s uit Tsjetsjenië 
en Jamaica eenvoudiger asiel krijgen in 
Nederland.  

Of het nu gaat om scholieren, ouderen, 
biculturele jongeren of mensen met een 
verstandelijke beperking: de positie van 
LHBTI’s wordt steeds sterker. Ook in 
 Vietnam, de Caribische regio en West-
Afrika boeken we samen met lokale 
activisten vooruitgang.

Het is hard nodig. Want naast deze 
mooie ontwikkelingen gaat er nog veel 
niet goed. Met als dieptepunt in 2017 de 
afschuwelijke vervolging van LHBTI’s 
in Tsjetsjenië, Egypte en Azerbeidzjan. 
Uit solidariteit met hen demonstreerden 
we met honderden mensen op het 
Amsterdamse Homomonument. Zo zal 
onze beweging ook de komende jaren 
staan voor alle LHBTI’s die onze steun 
nodig hebben. Voor een wereld waar 
iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht 
seksuele oriëntatie, genderidentiteit en 
geslachtskenmerken. 

Tanja Ineke, Diana van den Born,  
Robert Loesberg, Joop Schermer en 
Hans Stokebrand (bestuur 2017),  
Koen van Dijk (directeur)



Jaar van genderinclusiviteit
Tijdens de botenparade van Pride 
Amsterdam brengt het COC een ode aan 
iedereen die zich niet thuis voelt in het 
traditionele beeld van wat een ‘man’ of 
‘vrouw’ zou moeten zijn: de persoon die 
zich man noch vrouw voelt, de ‘vrouwe-
lijke’ homoman, de transman met litte-
kens over de borst. Onder het motto ‘BE 
YOU!’ laten zij op de COC-boot zien dat 
ze trots zijn op hun identiteit én hun lijf. 
Op de ochtend van de parade roepen 
COC-voorzitter Tanja Ineke en Philip 
Tijsma van COC’s Landelijke Werkgroep 
Politiek het kabinet met een open brief 
in NRC Handelsblad op om een einde te 
maken aan verplichte geslachtsregistratie 
door de overheid. RTL Nieuws besteedt 
uitgebreid aandacht aan de oproep. 
Pride Amsterdam waardeert de COC-
boot met de een tweede prijs voor beste 
boodschap.
Genderinclusiviteit is in 2017 een veel    
besproken thema. De NS vervangen 
‘dames en heren’ in de omroepberichten 
door ‘beste reizigers’, de HEMA laat de 
labels ‘jongens’ en ‘meisjes’ vervallen in 
kinderkleding en de gemeente Amster-
dam neemt zich voor om genderinclu-
siever met haar inwoners te communice-
ren. Tanja Ineke gaat in het programma 
Nieuwsuur in debat met een felle tegen-
stander van deze ontwikkelingen.

 

Mooi jaar voor werkgroepen
2017 is een mooi jaar voor drie belang-
rijke COC-werkgroepen. RozeGebaar, 
de werkgroep voor auditief beperkte 
LHBTI’s, viert met een knallend feest zijn 
35-jarig jubileum. COC-voorzitter Tanja 
Ineke houdt een feestrede en feliciteert 
de werkgroep in gebarentaal. Roze-
Gebaar zet zich al decennia lang in voor 
de belangen van LHBTI-doven en -slecht-
horenden. Ze maken LHBTI’s zichtbaar 
in de dovengemeenschap, en doven en 
slechthorenden zichtbaar in de LHBTI-
gemeenschap. Onder meer door het 
inzetten van gebarentaaltolken bij eve-
nementen als Pride Amsterdam en Roze 
Zaterdag. Relatief nieuw zijn de netwerk-
borrels van COC’s AutiRoze. AutiRoze 
zet zich sinds 2015 in voor LHBTI’s met 
autisme. Tanja Ineke bezoekt in juni een 
netwerkborrel. In oktober verricht Tanja 
de opening van de achtste landelijke 
ontmoetingsdag van COC’s Zonder 
Stempel, de werkgroep voor LHBTI’s met 
een verstandelijke beperking. Zonder 
Stempel ondersteunt LHBTI’s met een 
verstandelijke beperking onder meer met 
maandelijkse ontmoetingscafés in heel 
Nederland.

Er is in Nederland steeds meer aandacht 
voor diversiteit en inclusiviteit. Het is een 
thema dat het COC van harte agendeert 
en toepast op de eigen beweging. 

Links: De COC-boot bij Pride 
Amsterdam is een ode aan iedereen 
die zich niet thuis voelt in het 
traditionele beeld van wat een ‘man’ 
of ‘vrouw’ zou moeten zijn

We are family 
‘Familie’ is op 17 mei het centrale 
thema van de Internationale Dag 
tegen Homo-, Bi- en Transfobie 
(IDAHOT). Of ze nu biologisch, 
praktisch of zelfgekozen zijn, bij 
je favoriete familie mag je zijn wie 
je bent: jezelf. COC zet met het 
IDAHOT-platform door het hele land 
bijzondere families voor de camera 
die graag vertelden wat hen tot 
familie maakt. Daar kwamen ook 
deze vrolijke beelden uit voort.
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Bob Angelo Fonds  
steunt  activiteiten
COC’s Bob Angelo Fonds steunt jaar-
lijks tientallen kleinschalige initiatieven 
gericht op ontmoeting en acceptatie van 
LHBTI’s. Het gaat bijvoorbeeld om een 
bijdrage aan het Jong&Out Zomerkamp 
van COC Midden-Nederland, een week-
end in Zevenaar vol activiteiten voor 
bijna vijftig LHBTI-jongeren. Als LHBTI-
jongeren elkaar ontmoeten, zoals bij het 
Zomerkamp, staan ze daarna vaak ste-
viger in hun schoenen en zitten ze beter 
in hun vel. Het Angelofonds steunt ook 
veel activiteiten voor LHBTI-asielzoekers. 
Bijvoorbeeld de Open Closet-bijeenkom-
sten van het Wereldhuis in Amsterdam, 
waar LHBTI-asielzoekers elkaar ontmoe-
ten en supporten. Verder levert het fonds 
bijvoorbeeld een bijdrage aan sociale 
activiteiten voor asielzoekers van COC 
Amsterdam en aan workshops van de 
LHBTI-asielzoekers van Uganda Gay on 
the Move.

Onderzoek ‘homolijsten’ 
Dagblad Trouw onthult in november dat 
het Amsterdamse Stadsarchief beschikt 
over zogenaamde ‘homolijsten’. Daarop 
staan namen van sollicitanten die de 
Gemeente Amsterdam tussen 1950 en 
1958 afwees voor een baan als ambte-
naar omdat ze homoseksueel zouden 
zijn. In Trouw en het NOS Journaal roept 
het COC de regering op om te onderzoe-
ken of deze lijsten in meer gemeenten 
voorkwamen, of er nog gedupeerden in 
leven zijn en of zij een vorm van genoeg-
doening willen. Het COC wil dat het 
Rijk schoon schip maakt. Niet alleen de 
gemeentelijke lijsten moeten onderzocht 
worden, maar ook soortgelijke lijsten 
bij de Rijksoverheid en bijvoorbeeld de 
zedenpolitie. Verder wil het COC dat de 
regering uitzoekt wie er is veroordeeld 
op grond van het discriminerende Straf-
wetsartikel 248bis, dat tot 1971 seksu-
ele handelingen voor homoseksuelen 
strafbaar stelde tussen de 16 en 21 jaar 
terwijl heteroseksuelen in dat geval niet 
strafbaar waren. Een week na de oproep 
van het COC maken minister Ollongren 
(Binnenlandse Zaken) en minister Van 
Engelshoven (Emancipatie) bekend dat 
er inderdaad een onderzoek komt.

VAN ALLE KANTEN 2017

Samenwerking met  
intersekse beweging versterkt 
Het COC versterkt in 2017 de samenwer-
king met de interseksebeweging, met 
steun van alle twintig COC-lidverenigin-
gen. COC en het Nederlands Netwerk 
Intersekse/DSD (NNID) slaan de handen 
ineen om sociale acceptatie van mensen 
met een intersekseconditie te bevor-
deren en wetgeving te verbeteren. Zo 
pleiten COC en NNID samen voor een 
wettelijk verbod op discriminatie wegens 
geslachtskenmerken. Ook willen de 
organisaties dat intersekse personen hun 
geslachtsregistratie eenvoudiger kunnen 
wijzigen. Verder gaan COC en NNID zich 
bijvoorbeeld inzetten voor een inclusief 
emancipatiebeleid met aandacht het 
voor bestrijden van vooroordelen en 
onwetendheid over intersekse personen. 
Het COC gebruikt voortaan de afkorting 
LHBTI, voor lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgender- en intersekse 
personen.

Bob Angelo Penning voor André 
van Duin en Miriam van der Have 
Op 22 januari reikt COC-voorzitter Tanja 
Ineke de Bob Angelo Penning uit aan 
komiek André van Duin en intersekse-
activist Miriam van der Have. Van der 
Have ontvangt de Penning voor haar 
voorbeeldige inzet voor de emancipatie 
van intersekse personen in Nederland 
en de wereld. Van Duin krijgt de Penning 
voor de vanzelfsprekende wijze waarop 
hij als zeer bekende Nederlander al bijna 
een halve eeuw bijdraagt aan de accep-
tatie van homoseksualiteit. De uitreiking 
van de Penningen vindt plaats tijdens 
COC’s True Colors in Paradiso Amster-
dam, de feestelijke fundraiser voor COC’s 
Bob Angelo Fonds. Presentator van True 
Colors 2017 is televisiepersoonlijkheid 
Jan Kooijman en souldiva Edsilia Rom-
bley geeft een wervelend miniconcert. 
Het feest levert duizenden euro’s op voor 
COC’s Bob Angelo Fonds. 

RozeGebaar viert het 
35-jarig bestaan met 
een knallend feest

Rechts: COC-voorzitter 
Tanja Ineke reikt de 
Bob Angelo Penning 
uit aan komiek André 
van Duin en intersekse-
activist Miriam van der 
Have.
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2017 staat in het teken van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Met een stembus-
akkoord van acht punten slaagt het COC 
er opnieuw in om LHBTI-belangen hoog 
op de politieke agenda te houden. 

 
Verkiezingen: een nieuw 
stembusakkoord
LHBTI-emancipatie hoog op de agenda 
houden. Dat is in het verkiezingsjaar 2017 
de voornaamste missie van de politieke 
belangenbehartigers van het COC. Het 
proces start al in 2016 met een oproep 
aan politieke partijen om LHBTI-emanci-
patie mee te nemen in hun verkiezings-
programma. Veel partijen geven aan die 
oproep gehoor, zo blijkt als de program-
ma’s begin 2017 verschijnen. 
Net als bij eerdere verkiezingen, organi-
seert COC het eerste lijsttrekkersdebat 
van het verkiezingsjaar. In een uitver-
kochte Rode Hoed in Amsterdam gaan 
acht politieke kopstukken -  waaronder 
Halbe Zijlstra (VVD), Alexander Pechtold 
(D66), Lodewijk Asscher (PvdA) en 
Marianne Thieme (PvdD) – op 3 februari 
in debat onder leiding van Clairy Polak. 
Voorafgaand aan het debat lanceert 
COC-voorzitter Tanja Ineke Rainbowvote.
NU, COC’s kieswijzer voor de LHBTI-
gemeenschap. Tanja kondigt bovendien 
aan dat ze toezeggingen van de lijst-
trekkers gaat turven. En die toezeggin-
gen komen er, aangemoedigd door luid 
applaus van het aanwezige publiek.  
Philip Tijsma, als manager Public Affairs 
bij COC verantwoordelijk voor de poli-
tieke belangenbehartiging: ‘De zaal was 
tot de nok toe gevuld. Dat is top: politici 

en de verzamelde pers zien hoe belang-
rijk onze gemeenschap LHBTI-politiek 
vindt. Dat vergroot de kans dat ze luiste-
ren naar onze wensen. In totaal deden de 
lijsttrekkers tijdens het debat acht harde 
toezeggingen, veel meer dan we aanvan-
kelijk verwacht hadden.’
De partijen beloven onder meer een 
verbod op LHBTI-discriminatie in de 
Grondwet, maatregelen tegen geweld en 
discriminatie, aanpak van problemen op 
scholen, een meerouderschapswet, een 
ambitieus emancipatiebeleid en voort-
zetting van de Nederlandse steun aan 
buitenlandse LHBTI-bewegingen. 
COC vervat de acht toezeggingen in 
COC’s Regenboog Stembusakkoord 

2017, de opvolger van het Roze Stembus-
akkoord uit 2012. Op 7 maart tekenen 
acht partijen het Regenboogakkoord. 
Tot de ondertekenaars behoren Mark 
Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), 
 Alexander Pechtold (D66) en Emile 
 Roemer (SP). 
Tijdens de formatie ziet het COC erop 
toe dat de beloften ook daadwerkelijk 
in het regeerakkoord terechtkomen, bij-
voorbeeld met een publieke oproep aan 
informateur Schippers. Die oproep haalt 
het NOS Journaal en de voorpagina van 
de Telegraaf. Als in juli blijkt dat de Chris-
tenUnie aanschuift bij de formatie, uit het 
COC publiekelijk haar zorgen. Deze partij 
stemde in het verleden vrijwel altijd tegen 
COC-voorstellen. Het leidt ertoe dat de 
onderhandelaars van de ChristenUnie 
twee dagen na het begin van de formatie 
in Amsterdam een bezoek brengen aan 
het COC. Het overleg is die avond de 
opening van het NOS Journaal. 
Op 10 oktober presenteren VVD, CDA, 
D66 en ChristenUnie hun regeerak-

koord. Tijsma: ‘Bijna alle beloften uit 
COC’s Regenboogakkoord zijn in het 
regeerakkoord overgenomen. Nu lukte 
het ons vaker om een paragraaf over 
LHBTI-emancipatie in het regeerakkoord 
te krijgen, maar zelden zo uitgebreid als 
dit keer. Dat is positief.’ Toch is Tijsma 
kritisch: ‘De passage over meerouder-
schapswetgeving is onduidelijk en we 
zijn bijvoorbeeld uiterst bezorgd over de 
consequenties van het asielbeleid van dit 
kabinet voor LHBTI-vluchtelingen.’ 
In het nieuwe kabinet wordt Kajsa 
 Ollongren (D66) vice-premier. Ze is 
daarmee de hoogste openlijk lesbische 
publieke functionaris uit de Nederlandse 
geschiedenis. Ingrid van Engelshoven 
(D66) wordt de minister van Emancipatie. 
Twee weken na haar benoeming bracht 
de nieuwe Emancipatieminister een ken-
nismakingsbezoek aan het COC.
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Politieke kopstukken 
bij COC’s Verkiezings-
debat

Rechts: Acht partijen 
tekenen COC’s Regen-
boog Stembusakkoord 
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FRONT
LINER

JOUW BELANGEN
 
HANS VERHOEVEN (53)  
AMSTERDAM

‘Er mag soms wel wat harder geblèrd 
worden vind ik. Ik maak me vaak boos, 
maar wat mij betreft is dat het begin 
van actie: ik wil vervolgens ook echt 
iets aan het probleem doen. Neem nou 
het uitgaansgeweld tegen LHBTI’s. De 
huidige werkwijze van de politie maakt 
dat er vaak geen ruimte is om ter plekke 
aangifte te doen. Daders worden wegge-
stuurd zonder hun gegevens te noteren, 
getuigen worden niet gehoord en came-
rabeelden worden niet veilig gesteld. 
Slachtoffers mogen zich na het weekend 
melden op het bureau. Frustrerend, want 
dan heeft aangifte doen vaak nauwelijks 
nog zin. Ik ben hierover met de politie 
in gesprek. Tegelijkertijd kaart het COC 
hetzelfde onderwerp aan bij de minister. 
We stemmen dat inhoudelijk en stra-
tegisch af. Ik zet in op een activistisch 
niveau, het COC meer op beleid. Zo komt 
het onderwerp op verschillende niveaus 
aan de orde en wordt de kans van slagen 
groter. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 
het COC ondervroeg ik de lijsttrekkers 
over veiligheid, in het bijzonder over het 
voorstel van de PVV om het wettelijk 
discriminatieverbod in te perken. Dat zou 
ook LHBTI’s raken. In COC’s Regenboog 
Stembusakkoord spraken partijen uitein-
delijk af dat het discriminatieverbod niet 
wordt aangetast. De nieuwe regering 
heeft zelfs besloten om de straffen op 
discriminatie te verhogen. Door samen te 
werken bereiken we het meeste.’

 

HANS VERHOEVEN 
Verhoeven zet zich met  
het COC in voor veiligheid

‘Het discriminatie-
verbod wordt niet 
aangetast’ 

2017
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In actie voor asiel 
Als in april bekend wordt dat homo- en 
biseksuele mannen in Tsjetsjenië op grote 
schaal worden vervolgd en zelfs ver-
moord, roept het COC de Nederlandse 
regering en Kamerleden bij herhaling op 
om het voor LHBTI’s uit dat land eenvou-
diger te maken om in Nederland asiel te 
krijgen (zie ook: hoofdstuk Grenzeloos). 
Op 30 augustus geeft staatssecretaris 
Dijkhoff (Asiel) aan die oproep gehoor: 
LHBTI’s uit Tsjetsjenië krijgen voortaan in 
beginsel altijd asiel in Nederland.
Al sinds 2016 bepleit het COC dat het ook 
voor LHBTI’s uit Jamaica eenvoudiger 
moet worden om in Nederland asiel te 
krijgen. LHBTI’s worden in het Midden-
Amerikaanse land vervolgd, ontslagen, 
verkracht en zelfs vermoord. In april laat 
staatssecretaris Dijkhoff weten dat hij 
gevolg geeft aan deze wens: het wordt 
inderdaad eenvoudiger voor LHBTI’s uit 
Jamaica om in Nederland asiel te krijgen. 
In oktober organiseert het COC de 
tweedaagse internationale conferen-
tie Out&Proud? over LHBTI’s en asiel 
in Europa. Ruim honderdvijftig experts 
uit de hele wereld gaan in gesprek over 
de mogelijkheden om de juridische en 
sociale positie van LHBTI-asielzoekers te 
verbeteren. Tijdens de conferentie komen 
ook veel LHBTI-asielzoekers zélf aan het 
woord. De deelnemers inventariseren de 
huidige situatie van de groep, wisselen 
kennis en ervaring uit en bespreken ver-
volgstappen om de positie van LHBTI-
asielzoekers in Europa te verbeteren.

Dit doet het COC 
–  Continu issues op het gebied van 

LHBTI-emancipatie onder de aandacht 
brengen van politiek en media

– Concrete oplossingen voorstellen
–  Via Landelijke Werkgroep Politiek 

activisten ondersteunen die zelf LHBTI-
belangen op de politieke agenda willen 
plaatsen

–  Bij verkiezingen informeren over 
LHBTI-standpunten van politieke 
partijen op Rainbowvote.NU

Dit bereikte COC in 2017 
–  Acht politieke partijen tekenen COC’s 

Regenboog Stembusakkoord 
–  LHBTI-emancipatie krijgt hoge prioriteit 

in het nieuwe regeerakkoord
–  LHBTI-vluchtelingen uit Tsjetsjenië en 

Jamaica krijgen eenvoudiger asiel in 
Nederland

–  Zicht op een expliciet Grondwettelijk 
verbod op LHBTI-discriminatie

–   Vergoeding van hiv-preventiepil PrEP 
hoog op de politieke agenda

Kom ook in actie!
– Doe mee aan acties van COC: volg COC 

 Nederland op coc.nl, Facebook en 
Twitter

–   Specifieke expertise of politiek actief? 
Sluit je aan bij COC’s Landelijke 
Werkgroep Politiek: politiek@coc.nl

–   Word vrijwilliger in één van de projecten 
voor LHBTI-asielzoekers: asiel@coc.nl

–   Breng bij verkiezingen een 
‘regenboogstem’ uit: check standpunten 
op rainbowvote.NU

–   Steun onze politieke activiteiten met 
een donatie: coc.nl/steun-ons 

Campagne voor PrEP
Samen met het Aidsfonds en PrEPnu 
voert COC in 2017 actie om PrEP vergoed 
te krijgen in Nederland. PrEP is een pil die 
hiv-overdracht voorkomt. In het buiten-
land worden er spectaculaire resultaten 
mee geboekt. Zo is het aantal nieuwe 
hiv-diagnoses in San Francisco maar 
liefst gehalveerd. PrEP leidt, behalve 
tot gezondheidswinst en minder angst 
rond seksualiteit, ook nog eens tot een 
kostenbesparing: verstrekken van PrEP 
is goedkoper dan mensen een leven lang 
hiv-zorg bieden. In landen als België, 
Frankrijk, Portugal, Noorwegen, de VS en 
Canada wordt PrEP daarom al vergoed. 
Op aandringen van COC en Aidsfonds 
stellen GroenLinks en D66 in december 
voor om PrEP middels een overbrug-
gingsregeling te vergoeden. Honderden 
activisten sturen e-mails aan Kamerleden 
om het pleidooi van COC, Aidsfonds, 
GroenLinks en D66 kracht bij te zetten. 
Helaas verwerpt de Kamer het voorstel: 

VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, 50PLUS 
en SGP stemmen tegen. De VVD wil 
wachten op een advies van de Gezond-
heidsraad. COC en SOA Aids Nederland 
krijgen wel voor elkaar dat het advies van 
de Gezondheidsraad over PrEP in 2018 
versneld beschikbaar komt.

Vooruitgang wetgeving
In 2017 boekt het COC belangrijke 
vooruitgang bij het bevorderen van non-
discriminatiewetgeving. Een mijlpaal is 
het besluit van het CDA om een expliciet 
Grondwettelijk verbod op LHBTI-discri-
minatie op te nemen in hun verkiezings-
programma. Daardoor komt de vereiste 
tweederde meerderheid voor deze 
Grondwetswijziging in zicht. Aan het 
CDA-besluit gaan veel gesprekken tussen 
CDA en COC vooraf, onder meer met de 
partijvoorzitter, de programmacommis-
sie en diverse CDA-leden. Het besluit 
heeft direct gevolgen: aan de vooravond 
van COC’s Verkiezingsdebat in februari 
kondigen D66, PvdA en GroenLinks aan 
dat – nu een Kamermeerderheid in zicht is 
- ze de behandeling voortzetten van hun 
initiatiefwetsvoorstel voor een Grond-
wettelijk verbod op LHBTI-discriminatie. 
Ook wordt het voorstel opgenomen in 
COC’s  Regenboogakkoord en het regeer-
akkoord.     
D66, PvdA en GroenLinks presenteren in 
januari 2017 ook een voorstel om trans- 
en intersekse discriminatie expliciet te 
verbieden in de Algemene wet gelijke 
behandeling. Transgender Netwerk 
Nederland, Nederlands Netwerk Inter-
sekse/DSD en COC pleiten al lang voor 
zo’n verbod en zijn gelukkig met het 
initiatief. 

JOUW BELANGEN Deelnemers aan de 
COC-conferentie over 
LHBTI’s en asiel
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Positiever over LHBTI’s
De opvattingen van jongeren over 
 LHBTI’s worden positiever. Volgens 
onderzoek van Rutgers en Soa Aids 
Nederland halveerde het percentage 
jongeren dat het afkeurt als twee jongens 
met elkaar zoenen. In 2012 heeft nog de 
helft van de jongens en een kwart van 
de meiden daar moeite mee, in 2017 
is dat gedaald naar een kwart van de 
jongens en 13 procent van de meiden. 
LHBTI-jongeren krijgen volgens hetzelfde 
onderzoek nog wel veel te maken met 
discriminatie. Geert-Jan Edelenbosch 
van COC: ‘Wij vinden het belangrijk om 
positieve ontwikkelingen nadrukkelijk 
voor het voetlicht te brengen. Als jonge-
ren alleen de negatieve verhalen horen, 
ontmoedigt dat ze om bijvoorbeeld een 
Gender & Sexuality Alliance (GSA) op te 
richten om de acceptatie op school te 
verbeteren. Wij zeggen: richt juist wél die 
GSA op, want het werkt en het verandert 
de  situatie ten goede.”

Jongeren denken steeds positiever over LHBTI’s. Dat er desondanks nog  
veel te winnen valt, daar kunnen jongeren op middelbare scholen en mbo’s  
over meepraten. Het COC ondersteunt hen.

Tien jaar Jong&Out
Jong&Out, de COC-gemeenschap voor 
jongeren tot en met 18 jaar, viert in 2017 
haar tienjarig bestaan. Inmiddels zijn 
er zestien Jong&Out groepen in heel 
Nederland en is er een website waar 
LHBTI -jongeren elkaar op een veilige 
manier online kunnen ontmoeten. Het 
jubileum wordt in juni in Utrecht gevierd 
met de eerste landelijke Jong&Out Dag. 
Er komen zo’n honderdvijftig jongeren 
op af, in leeftijd variërend van 12 tot en 
met 18 jaar.  
Jouke van Buuren, projectleider vanuit 
COC: ‘We zetten een spelletjesroute door 
de stad uit, met activiteiten op locatie. 
Voor veel jongeren is het de eerste ken-
nismaking met andere LHBTI-jongeren. 
Het is zo leuk om te zien hoe ze timide 
en stil binnenkomen en na het tweede 
glas cola al door het pand stuiteren met 
hun nieuwe beste vrienden voor het 
leven. Zet honderdvijftig jongeren bij 
elkaar en het wordt vanzelf hysterisch.’
Veel jongeren die bij de landelijke dag 
voor het eerste kennis maken met 
Jong&Out, melden zich naderhand aan 
voor één van de groepen in het land. Van 
Buuren: ‘Blijkbaar is de anonimiteit van 
zo’n grotere bijeenkomst laagdrempe-
liger dan een meeting in de buurt. We 
gaan deze landelijke dag dan ook zeker 
herhalen.’

Liefde is voor iedereen
Eigenlijk maakt het niet uit van wie je 
houdt: de liefde is voor iedereen. En 
dus verkoopt de HEMA rondom Pride 
Amsterdam T-shirts in alle kleuren van 
de regenboog met daarop de meest 
voorkomende namen van Nederland. 
Door de gesloten verpakking zie je pas 
na aankoop welke naam er achter het 
hartje op jouw shirt staat. De opbrengst 
van de verkoop – 22.500 euro – is voor 
COC’s GSA Netwerk. Dankzij de donatie 
kan het COC zeshonderd extra scholen 

voorzien van een GSA-pakket, waarmee 
middelbare scholieren en mbo’ers op 
hun school een GSA kunnen starten. 
Daarin werken leerlingen samen om 
van hun school een veilige omgeving te 
maken voor iedereen, ongeacht seksuele 
voorkeur en genderidentiteit. De HEMA-
actie is de opvolger van de actie een jaar 
eerder waarbij er T-shirts verkocht wer-
den met afbeeldingen van tompoucen 
en rookworsten. Die actie leverde ook al 
20.000 euro op voor de GSA’s. 

2017

Links: Paarse Vrijdag 
2017 op de Pantarijn in 
Wageningen 

Deelnemers aan de 
eerste landelijke 
Jong&Out dag in 
Utrecht
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FRONT
LINER

JONG & SCHOOL
 
SEBASTIÉN  (15)  
AMERSFOORT 

‘Afgelopen jaar was ik op mijn school 
het boegbeeld van Paarse Vrijdag, dit 
keer een protest tegen hokjesdenken. Ik 
werd geïnterviewd door RTL Nieuws en 
andere programma’s. Ik zie mezelf als 
gender queer. Ik draag graag vrouwelijke 
kleren en ik gedraag me ook vrouwelijk, 
maar ik wil niet per se een vrouw zijn. De 
eerste keer dat ik naar school ging met 
make-up op was wel spannend, ik hield 
er  rekening mee dat het geen geweldige 
dag zou worden. Maar de reacties waren 
heel positief, zowel van andere scholie-
ren als docenten. Sommige leerlingen 
die nog nooit eerder met me hadden 
gesproken, kwamen zelfs naar me toe 
om te zeggen dat ze het cool vonden. 
Ik ben onwijs blij met de open sfeer op 
mijn school. Als er al negatieve reacties 
zijn dan hoor ik ze niet of laat ik ze van 
me afglijden. Dankzij de GSA op mijn 
school is er een groep mensen die zich 
inzet voor acceptatie van LHBTI’s en die 
het onderwerp bespreekbaar maakt. Het 
geeft me steun om te weten dat ik niet 
de enige ben.
Ik wil mensen leren wat het betekent om 
homo te zijn, wat het is om travestiet te 
zijn. Mensen zijn bang voor dingen die 
ze niet kennen. Ik merk, nu ik al twee jaar 
out en proud ben, dat mensen niet snel 
meer kiezen voor een negatieve reactie.’  

 

2017

SEBASTIÉN  
werkt met  COC’s GSA Netwerk 
aan acceptatie op school

‘Ik leer mensen 
wat het is om 
LHBTI te zijn’ 
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ORANJE SUPPORT OP PAARSE VRIJDAG

Samuël krijgt Máxima op bezoek

Zit je op een doordeweekse dag op 
school ineens naast de Koningin. Het 
overkomt Samuël Jayh van het Haagse 
Hofstad Lyceum afgelopen november, 
nogal onverwachts. Samuël: ‘We dachten 
dat de burgemeester van Den Haag onze 
school zou bezoeken om meer te weten 
te komen over Paarse Vrijdag en COC’s 
GSA Netwerk. Krijgen we ‘s ochtends te 
horen dat de Koningin ook komt. Schrik-
ken natuurlijk, maar ze zeiden het pas 
anderhalf uur van te voren, dus ik had 
niet eens tijd om echt zenuwachtig te 
zijn.’ Lacht: ‘En ik moest ook nog tv - 
ploegen te woord staan.’
Samuël, 16 jaar en transjongen, zit tijdens 
het bezoek van de Koningin aan COC’s 
GSA Netwerk pal naast Máxima en mag 
vertellen over wat de GSA voor hem 
persoonlijk betekent. ‘Het is voor mij heel 
belangrijk geweest’, zegt Samuël. ‘De 

2017JONG & SCHOOL

GSA is bedoeld om de sfeer op school 
veilig te maken zodat iedereen zichzelf 
kan zijn en zich prettig voelt. We doen 
dat door acties te organiseren, zoals 
Paarse Vrijdag waarbij we leerlingen en 
docenten vragen om in het paars gekleed 
naar school te komen uit solidariteit met 
LHBTI’s. We delen paarse polsbandjes 
uit, hangen posters op en doen kleine 
acties zoals nagels paars lakken.’
Paarse Vrijdag is een initiatief van COC’s 
GSA Netwerk waaraan inmiddels zo’n 
900 middelbare school- en mbo-locaties 
en honderdduizenden leerlingen mee-
doen. Waaronder overigens ook prinses 
Amalia, zo liet Koning Willem-Alexander 
weten tijdens een bezoek aan COC ter 
ere van het 70-jarig bestaan. 
De eerste keer dat Samuël over Paarse 
Vrijdag hoorde, was hij minder enthou-
siast. Integendeel: “Ik was zo’n leerling 
die de posters van de muur trok. Ik was 
homofoob en transfoob. Het kwam 
omdat ik in de knoop zat met mezelf en 

gefrustreerd was. M’n vrienden vonden 
het nogal stom. Ze zeiden: ‘Je hoeft het 
er niet mee eens te zijn maar je hoeft je 
er ook niet tegen af te zetten. Waarom 
doe je zo idioot?’ In die tijd leefde ik als 
meisje. Na veel discussie gaf ik toe dat 
ik zelf misschien wel gevoelens voor 
meisjes had.”
Het was het begin van een flinke omme-
zwaai voor Samuël, niet in de laatste 
plaats omdat zijn schoolgenoten positief 
reageerden. Ook toen hij later bekend-
maakte dat hij transgender is.
‘Ik sloot me aan bij de GSA en dat hielp 
me om mezelf te accepteren. Ik kom uit 
een streng-Christelijke familie, zij hebben 
moeite met wie ik ben. Bij de GSA vond 
ik de support die ik thuis niet had.’

Dit doet COC 
–  Jongeren steunen die zich actief 

inzetten voor LHBTI-acceptatie
–  GSA’s ondersteunen waarin LHBTI’s met 

andere leerlingen samenwerken aan een 
veilige school 

–  Jong&Out community faciliteren voor 
jongeren tot en met achttien jaar

–  Met het GSA-Docentennetwerk en 
GSA-coördinatoren werken aan een 
betere positie voor LHBTI’s op mbo’s en 
middelbare scholen 

–  Verzorgen van voorlichting in de klas 
–  Ondersteunen van jongerenplatform 

Expreszo 

Dit bereikte COC in 2017 
–  Opvatting jongeren over LHBTI’s wordt 

positiever
–  Jong&Out steunt LHBTI-jongeren al tien 

jaar
–  Koninklijke support voor COC’s GSA 

Netwerk
–  Meer leerlingen kunnen een GSA starten 

dankzij HEMA donatie
–  Deelname 900 scholen aan Paarse 

Vrijdag 

Kom ook in actie!
–  Start een GSA op je school via 

gsanetwerk.nl of word lid van het GSA 
docentennetwerk: gsa@coc.nl 

–  Werkt je school niet mee aan een 
LHBTI-vriendelijk klimaat? Vraag hulp 
bij de Roze Olifant: derozeolifant.nl 

–  Ontmoet andere LHBTI-jongeren via 
jongenout.nl of nietalleenanders.nl 

–  Sluit je aan bij Expreszo, het 
jongerenplatform van COC: expreszo.nl 

–  Word voorlichter in de klas: 
voorlichtingindeklas.nl 

Koninging Máxima 
bezoekt COC’s GSA 
Netwerk op het 
Hofstad Lyceum, met 
Samuël Jayh links 
naast de Koningin
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EINDHOVEN
Refugee party: de grootste
The Gay Refugee Walk-In party van COC 
Eindhoven groeit uit tot de grootste 
bijeenkomst voor LHBTI-vluchtelingen in 
Nederland. Zoals veel COC-verenigingen, 
ondersteunt COC Eindhoven LHBTI-asiel-
zoekers met hun Cocktail-maatjesproject. 
In 2016 beginnen de Eindhovense vrijwil-
ligers met tweemaandelijkse feestjes op 
de zondagmiddag. Het wordt een groot 
succes: het aantal deelnemers groeit 
binnen een jaar van vijfentwintig tot 
ruim tweehonderd bezoekers per keer. 
Asielzoekers uit AZC’s in heel Nederland, 
LHBTI’s met een asielstatus en bondge-
noten komen naar Eindhoven om elkaar 
te ontmoeten, te dansen, verhalen te 
delen en elkaar te steunen. 

ROTTERDAM
Zeventig jaar jong 
In 2017 bestaat COC Rotterdam zeventig 
jaar. De vereniging viert het onder meer 
met een feestelijke brunch tijdens Rot-
terdam Pride. Om de Rotterdamse regio 
veiliger en inclusiever te maken, start het 
Rotterdamse COC een Veiligheidsalliantie 
met gemeente, politie, antidiscriminatie-
bureau’s en andere LHBTI-organisaties. 
De Alliantiepartners gaan nauwer samen-
werken en kennis intensiever met elkaar 
delen. Het bestuur van COC Rotterdam 
krijgt in 2017 verschillende nieuwe leden, 
die samen plannen ontwikkelen voor de 
hele regio Rotterdam Rijnmond/Zuid-
Holland-Zuid.

ZWOLLE
Blije Borrel en indrukwekkende 
herdenking
De voorlichtingsgroep van COC Zwolle 
organiseert op Coming Out Dag in 
 oktober een regionale GSA-meeting.  
De Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) 
van scholen in de Zwolse regio maken 
daar kennis met elkaar en met COC 
Zwolle. Deelnemers - leerlingen, docen-
ten en COC-vrijwilligers - wisselen tips 
en ideeën uit en COC Zwolle brengt 
in kaart aan welke ondersteuning de 
GSA’s behoefte hebben. Een succesvolle 
bijeenkomst die COC Zwolle in 2018 wil 
herhalen.
Omdat veel mensen in Zwolle een 
ontmoetingsplek voor LHBTI’s missen, 
neemt COC Zwolle in 2017 het initiatief 
tot een maandelijkse Blije Borrel in Club 
Zo van Stadscafé Blij. Met ruim honderd 
bezoekers is de eerste editie meteen een 
succes. Sindsdien is er een Blije Borrel op 
elke vierde zondag van de maand. 
Club-T, de groep voor transgender per-
sonen van COC Zwolle, organiseert in 
november een indrukwekkende bijeen-
komst in het kader van Internationale 
Transgender Gedenkdag. Op het Zwolse 
stadhuis hangt de transgendervlag 
halfstok en in de Consistorie van de 
Grote Kerk staan de deelnemers aan de 
nationale bijeenkomst stil bij de honder-
den mensen die in 2017 wereldwijd zijn 
vermoord omdat ze transgender zijn.  

MIDDEN-NEDERLAND
Groei!
COC Midden-Nederland groeit. De 
vereniging krijgt meer leden, vrijwil-
ligers, deelnemers en volgers op sociale 
media. De vrijwilligers organiseren meer 
activiteiten voor een steeds diversere 
doelgroep. Zo worden de bijeenkomsten 
van AutiRoze voor LHBTI’s met autisme 
landelijk uitgerold en organiseert het 
COC een weekendje weg voor de bezoe-
kers van Cocktail, het maatjesproject 
voor LHBTI asielzoekers. De vereniging 
is zichtbaar op evenementen in de regio, 
zoals de eerste editie van de Utrechtse 
Canal Pride. Met voorlichtingslessen op 
school bereikt COC Midden-Nederland 
jaarlijks zo’n zesduizend leerlingen en 
de eerste nationale Jong&Out dag vindt 
in 2017 plaats in Utrecht. COC Midden-
Nederland zet zich actief in om, naast de 
grote steden Amersfoort en Utrecht, ook 
kleinere gemeenten actief te krijgen op 
het gebied van LHBTI-emancipatie. Een 
mooi resultaat is de brede steun in de 
gemeenteraad van Soest voor een Actie-
programma LHBT+. 

LIMBURG
Jong en internationaal
Bij COC Limburg staat 2017 in het teken 
van jongeren en internationalisering. Dat 
is mede het gevolg van een toenemende 
instroom van jongeren en internationale 
studenten bij de vereniging. Zo komen 
er behalve Nederlandse jongeren ook 
internationale scholieren van het Uni-
ted World College Maastricht naar de 
Jong&Out-bijeenkomsten van COC Lim-
burg. Dionyx, de jongeren- en studen-
tenclub van COC Limburg, geeft in 2017 
een aantal workshops op het Europese 
jongerenfestival Yo!Fest. Het leidt tot 
meer internationale deelnemers aan de 
Dionyx-activiteiten en de voertaal gaat 
over van Nederlands naar Engels. Het 
Veilige School-team van de vereniging 
start met de voorbereiding van voor-
lichtingslessen in het Engels, zodat ook 
niet-Nederlandstalige scholen in de regio 
bediend kunnen worden. Ondertussen 
werkt COC Limburg aan het opzetten 
van JOLO, een club waar juist ook Neder-
landstalige jongeren en niet-studenten 
terecht kunnen.

Bestuurders, 
vr ijwilligers en mede-
werkers van COC’s 
in heel Nederland 
wisselen ervaringen 
uit op de Landelijke 
Federatiedag
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Goed nieuws en gruwelijke berichten 
wisselen elkaar af in 2017.  
COC  ondersteunt met haar PRIDE 
 programma LHBTI-activisten en 
 organisaties wereldwijd en kaart LHBTI-
mensenrechtenschendingen aan op 
internationaal diplomatiek niveau. 

In actie om Tsjetsjenië
In Tsjetsjenië worden vanaf april 2017 
minstens honderd homo- en biseksu-
ele mannen zonder reden opgepakt en 
zonder proces vastgezet in voormalige 
kazernes. Waarschijnlijk zijn zeker drie 
van de mannen om het leven gebracht. 
Andere slachtoffers worden in elkaar 
geslagen, gemarteld met elektroshocks 
en gedwongen om namen te geven van 
andere homo- en biseksuele mannen. 
‘Een ongekende, systematische wijze van 
vervolging, uitgevoerd door de over-
heid. Op een schaal en met een grofheid 
die we de laatste jaren zelden hebben 
gezien,’ reageert Joyce Hamilton, interna-
tionaal beleidsmedewerker bij COC. 
Kort nadat het nieuws bekend wordt, 
organiseert het COC, met Russische en 
Nederlandse activisten en Amnesty Inter-
national, een demonstratie tegen de ver-
volging op het Homomonument. COC en 
Amnesty verzamelen 45 duizend hand-
tekeningen die worden aangeboden op 
de Russische ambassade. Hamilton: ‘We 
eisten dat de vervolging zou stoppen, dat 
andere landen stelling zouden nemen en 
dat LHBTI’s uit Tsjetsjenië eenvoudiger 
asiel zouden krijgen in Nederland.’ 
Eind april komen drieëntwintig leden van 
de Equal Rights Coalition, een groep van 

landen die zich hardmaakt voor LHBTI-
mensenrechten, op voorstel van het COC, 
Nederland en Uruguay met een scherpe 
veroordeling. Bondskanselier Merkel 
van Duitsland, een van de leden van de 
coalitie, spreekt de Russische president 
Poetin in mei tijdens een gezamenlijke 
persconferentie aan op de vervolging. 
Eind augustus geeft staatssecretaris Dijk-
hoff gehoor aan de oproep van het COC 
en activisten om LHBTI’s uit Tsjetsjenië 
in beginsel altijd asiel te geven in Neder-
land.  
COC zamelt ook geld in om LHBTI’s te 
steunen die de vervolging ontvluchten. 
De actie levert bijna achtduizend euro 
op. Daarmee kan de Russische LHBTI-
beweging twee personen veilig uit 
Tsjetsjenië evacueren en medische en 
psychische zorg bieden aan nog eens 
tweeëntwintig personen.  
Als in september blijkt dat ook in Egypte 
en Azerbeidzjan LHBTI’s op grote schaal 
en zonder reden worden gearresteerd, 
organiseert het COC opnieuw een solida-
riteitsbijeenkomst op het Amsterdamse 
Homomonument.

Vooruitgang in Vietnam
Stap voor stap ontstaat er meer ruimte 
voor LHBTI-initiatieven in Vietnam. Zo 
telt Parents and Friends of Lesbians and 
Gays (PFLAG) steeds meer afdelingen 
in het landelijke Noord- en Zuid Viet-
nam. De LHBTI-beweging organiseert 
een populair Queer Filmfestival in de 
hoofdstad Hanoi en onderneemt suc-
cesvolle initiatieven op het gebied van 
gelijke rechten. Arjos Vendrig van COC 
Nederland: ‘Er wordt gewerkt aan nieuwe 
nationale arbeidswetgeving. De LHBTI-
beweging maakt zich er hard voor dat 
LHBTI-discriminatie op het werk daarin 

wordt verboden. Het COC werkt samen 
met de lokale organisaties, bijvoorbeeld 
door hen te helpen de lobby goed voor 
te bereiden. Vietnam neemt in de regio 
een bijzondere positie in omdat de cul-
tuur niet gedomineerd wordt door religie. 
LHBTI-kwesties worden niet op grond 
van religieuze dogma’s taboe verklaard, 
je kunt het onderwerp relatief veilig 
aankaarten. Dat via PFLAG steeds meer 
ouders zich bondgenoot tonen van hun 
LHBTI-kinderen is heel mooi, omdat res-
pect voor ouderen in de Vietnamese cul-
tuur een groot goed is. Heb je de ouders 
mee, dan betekent dat heel veel.’ 

Het COC steunt het 
hiv-preventiewerk van 
Vietnamese LHBTI-
organisaties

Boven: Deelnemers 
aan de demonstratie 
tegen de vervolging van 
homo- en bimannen in 
Tsjetsjenië

COC en Amnesty bieden 
bij de Russische ambas-
sade 45 duizend hand-
tekeningen aan tegen de 
vervolging van homo- en 
bimannen in Tsjetsjenië
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DOAN THANH TUNG 
werkt met COC aan LHBTI-
mensenrechten in Vietnam

‘We bereiken 
resultaten en dat 
geeft energie’

2017

FRONT
LINER

‘Lighthouse is een organisatie die sup-
port biedt aan de LHBTI community in 
Vietnam. We geven informatie over hiv en 
soa’s, bieden tests aan, zorgen voor een 
veilige omgeving waar LHBTI’s terecht 
kunnen en we staan mensen bij die 
geconfronteerd worden met discriminatie 
of die juridische hulp nodig hebben. 
Het COC helpt ons om te transformeren 
van een zelfhulporganisatie naar een 
club met een legale status die gespreks-
partner is voor de overheid. Ze wezen ons 
op het belang van een lange termijnvisie 
en helpen ons om die te ontwikkelen, 
onder meer door samen te werken met 
andere LHBTI-initiatieven in Vietnam. 
Zo hebben we met andere clubs een 
Pride georganiseerd in Hanoi, de hoofd-
stad van Vietnam. Een vergunning krijgen 
voor zo’n Pridebijeenkomst is bijna 
onmogelijk, maar dat geldt niet voor 
sportevenementen. Daarom organiseer-
den we een Pride-op-de-fiets. 
We brengen in kaart met welke proble-
men onze community te maken heeft en 
vragen daar aandacht voor bij de over-
heid. En we empoweren voorlopers in 
onze gemeenschap om zichtbaar te zijn 
en zich nog meer uit te spreken. Er moet 
nog veel gebeuren in Vietnam als het 
gaat om LHBTI-mensenrechten. Maar je 
merkt dat de LHBTI-gemeenschap steeds 
sterker wordt. We bereiken resultaten en 
dat geeft ons energie om door te gaan.’

GRENZELOOS
 
DOAN THANH TUNG  (27)
VIETNAM 
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Goed nieuws uit de Cariben
In het Centraal-Amerikaanse Belize 
brengt het COC in november een grote 
groep Caribische LHBTI-activisten en 
organisaties bijeen. Dat gebeurde niet 
eerder op deze schaal. Doel van de bij-
eenkomst is het versterken van de eigen 
organisaties en het empoweren van de 
achterban, om zo de belangen van de 
LHBTI-gemeenschap in de regio optimaal 
te behartigen. Organisaties uit Haïti, waar 
de LHBTI-beweging de laatste jaren een 
sterke groei doormaakt, delen tijdens de 
bijeenkomst bijvoorbeeld hun ervaring 
in het mobiliseren van de achterban met 
organisaties uit Belize en Guyana. 
In het Caribisch gebied zijn diverse posi-
tieve ontwikkelingen gaande. In Belize 
wordt in augustus voor het eerst een 
Pride Week gehouden, met steun van 
het COC georganiseerd voor en door 
de LHBTI-gemeenschap. Tot voor kort 
waren homoseksuele handelingen in het 
land nog strafbaar, maar daaraan komt in 
2016 een eind dankzij een uitspraak van 
het Hooggerechtshof.
Elders in de Caribische regio, op Cura-
çao, houdt premier Eugene Rhuggenaath 
in september een toespraak bij de ope-
ning van de Curaçao Pride. Daarin roept 

landse organisatie voor seksediversiteit) 
samen om de sociale acceptatie van 
mensen met een intersekseconditie te 
bevorderen en wetgeving te verbeteren. 
‘De volgende stap is dat de regeringen 
van Europese landen deze bescherming 
ook in wetgeving gaan opnemen’, zegt 
Miriam van der Have van NNID.

Trans forum van start
In 2017 gaat met succes het West Africa 
Trans Forum van start. Niet eerder komen 
zoveel transgender activisten uit deze 
regio bijeen. Het COC steunt de coalitie 
van dertig transgender personen uit elf 
West-Afrikaanse landen bij het opzetten 
van het samenwerkingsverband. De acti-
visten gebruiken de eerste bijeenkomst 
om de focus van het Forum te bepalen. 
Eén van de topprioriteiten wordt het 
samenstellen van een rapport dat de pro-
blemen in kaart brengt waar transgender 
personen in de regio tegenaanlopen. 
Bram Langen van COC Nederland: ‘De 
verschillen tussen de betrokken landen 
zijn heel groot. Een land als Ivoorkust 
heeft al een meer gevestigde beweging. 
Zij helpen activisten uit bijvoorbeeld Mali 
en Ghana, waar nog nauwelijks een struc-
tuur bestaat.’ Tijdens de eerste bijeen-
komst wordt een duurzame en demo-
cratische structuur opgezet, wat het ook 
voor donoren aantrekkelijker maakt om 
het werk van het Forum te ondersteu-
nen. ‘Er is bijvoorbeeld gezorgd voor 
een evenwichtige samenstelling van het 
bestuur en de organisatie is van meet af 
aan tweetalig: Engels en Frans. Dat was 
in het begin even wennen maar het werkt 
en vergroot de kansen op succes,’ aldus 
Langen.

hij op tot meer LHBTI-acceptatie in een 
inclusieve samenleving waarin iedereen 
zich maximaal kan ontplooien en zichzelf 
kan zijn. Nooit eerder sprak een  Caribisch 
regeringsleider zo gepassioneerd zijn 
steun uit voor gelijkberechtiging van 
LHBTI’s. De LHBTI-beweging op Curaçao 
noemt zijn toespraak ‘historisch’ en het 
COC sluit zich daar bij aan.

Intersekse: einde aan  
onvrijwillige operaties 
In oktober stemt de Parlementaire Verga-
dering van de Raad van Europa voor een 
resolutie waarin landen worden opgeroe-
pen een einde te maken aan onnodige, 
zogenaamd ‘normaliserende’ medische 
behandelingen van intersekse kinderen. 
Behalve in situaties waarin het leven van 
een kind onmiddellijk gevaar loopt, moet 
iedere behandeling die tot doel heeft 
de geslachtskenmerken van intersekse 
kinderen te veranderen, worden uitge-
steld tot het kind zelf kan beslissen. Het 
is de eerste keer dat op zo’n hoog poli-
tiek niveau een dergelijke resolutie wordt 
aangenomen. Een belangrijke overwin-
ning voor de Europese intersekse-organi-
saties verenigd in OII Europe. In ons land 
werken COC en het NNID (de Neder-

Dit doet COC 
–   Ondersteunen van LHBTI-organisaties 

in meer dan 35 landen bij de opbouw 
van een sterke, zelfbewuste LHBTI-
gemeenschap

–   Hiertoe beschikbaar stellen van het 
eigen internationale netwerk, coachen 
en trainen van activisten en waar nodig 
financieel ondersteunen 

–   Met activisten uit tal van landen 
aandacht vragen voor LHBTI-
mensenrechten bij internationale 
organisaties als de VN, de OVSE en de 
Raad van Europa 

–   Ondersteunen van lobby van activisten 
bij de Afrikaanse Commissie en de 
Organisatie van Amerikaanse Staten 

Dit bereikte COC in 2017 
–   Bijeenbrengen LHBTI-organisaties en 

activisten uit Caribische landen ter 
versterking van de beweging

–   Opstarten West Africa Trans Forum
–   Een sterkere LHBTI-beweging in 

Vietnam
–   Druk bezochte protestacties in 

solidariteit met LHBTI’s in Tsjetsjenië, 
Egypte en Azerbeidzjan

Kom ook in actie!
–  Steun buitenlandse LHBTI-activisten: 

doneer via coc.nl/steun-ons 
–   Doe mee aan acties van COC voor 

LHBTI-mensenrechten wereldwijd.  
Blijf op de hoogte via coc.nl, Twitter  
en Facebook

GRENZELOOS

Deelnemers aan de bijeenkomst van 
de Caribische LHBTI-beweging
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Coming out is niet altijd voor iedereen 
een optie. Zelfacceptatie is waaraan veel 
LHBTI’s met een biculturele of religieuze 
achtergrond het meest behoefte hebben. 
COC biedt daarbij ondersteuning.  

 
Conferentie over empowerment 
Hoe kunnen gemeenten, sociale profes-
sionals en belangenorganisaties het best 
ondersteuning bieden aan biculturele- en 
religieuze LHBTI’s? Om die vraag draait 
de landelijke conferentie ‘Empowerment 
biculturele LHBT’s’ die het COC in april 
2017 met Movisie en Rutgers in Amers-
foort organiseert. Biculturele LHBTI’s 
krijgen door hun identiteit vaak te 
maken met allerlei weerstanden, wat hen 
kwetsbaar maakt. Gemeenteambtenaren, 
maatschappelijk werkers, therapeuten en 
vrijwilligers gaan tijdens de conferentie in 
gesprek met biculturele LHBTI’s over het 
optimaliseren van het hulpaanbod voor 
de groep. Dagvoorzitter Soula Notos 
interviewt onder meer vooraanstaande 
biculturele LHBTI-activisten, zoals Döne 
Fil en Souad Boumedien van respectieve-
lijk de Turkse en de Marokkaanse boot bij 
Pride Amsterdam. Döne raadt hulpverle-
ners aan om rekening te houden met de 
breedte van de problematiek waarmee 
de groep te maken heeft: ‘Het gaat niet 
alleen om LHBTI-gevoelens. Biculturele 
LHBTI’s hebben vaak ook andere pro-
blemen met de familie, die met zelfbe-
schikking te maken hebben.’ Ossama 
Abu Amar, actief bij Veilige Haven in 
Amsterdam: ‘Wat je als hulpverlener het 
best kunt doen, is het goede in iemand 
laten groeien, je moet niet willen fixen 

2017

wat gebroken is.’ Op de conferentie gaat 
ook de korte film ‘Uit de kast komen is 
niet voor iedereen een optie’ in première. 
Daarin geven vijf mensen die al lange tijd 
met biculturele LHBTI’s werken tips aan 
hulpverleners. 
De conclusie van de dag is optimistisch. 
Susanne ter Braak, projectleider bij 
het COC: ‘Er is veel in beweging. COC-
lidverenigingen organiseren in het hele 
land ontmoetings- en empowermentacti-
viteiten voor biculturele LHBTI’s. Steeds 
vaker staan zij stevig in hun schoenen 
en kunnen dan weer een voorbeeld zijn 
voor anderen.’ Souad Boumedien vult 
aan: ‘We zijn een eind gekomen, steeds 
meer biculturele LHBTI’s durven op het 
podium te gaan staan.’

Als coming out geen optie is
Biculturele LHBTI’s ervaren een coming 
out niet altijd als de beste optie, bijvoor-
beeld omdat ze in een omgeving leven 
die hun gevoelens niet accepteert. Ze 
hebben vaak meer behoefte aan een 
‘coming in’: het vinden van een groep 
mensen waarbij ze zichzelf kunnen zijn. 
Om biculturele LHBTI’s te steunen, lance-
ren COC Nederland, Movisie en Rutgers 
op Coming Out Dag 2017 de website 
Coming In. Een site gericht op empower-
ment en zelfacceptatie, waar biculturele 
LHBTI’s inspiratie, netwerken, events 
en rolmodellen vinden. Een overzicht 
van clubs van biculturele en religieuze 
LHBTI’s, bijvoorbeeld. Maar ook het ver-
haal van rolmodel Shary-Ann, die in 2017 
ambassadeur wordt van Respect2Love, 
COC’s gemeenschap voor biculturele 
LHBTI’s. Shary-An is lesbisch, heeft een 
Antilliaans-Nederlandse achtergrond en 
werd bekend door The Voice of Hol-
land. ‘Ik ben trots op wie ik ben en help 
anderen graag om ook trots op zichzelf 
te zijn,’ zegt ze over haar ambassadeur-
schap. ‘Veel biculturele LHBTI-jongeren 
twijfelen tussen hun eigen gevoelens en 
de opvattingen van hun familie, omge-
ving of geloof. Voor hen is het belangrijk 
om te weten dat er anderen zijn zoals zij. 
Als ambassadeur wil ik laten zien dat ze 
er niet alleen voor staan.’
LHBTI-zijn ligt in biculturele kringen vaak 
nog gevoelig. Waar de meeste autoch-
tone Nederlanders vinden dat homo-
mannen en lesbische vrouwen hun leven 
moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, 
ligt dat percentage aanzienlijk lager in 
Surinaams-, Antilliaans-, Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse kringen (SCP, 2014).

Boven: Shary-An, 
bekend van The 
Voice of Holland, 
werd ambassa-
deur van COC’s 
Respect2Love

Deelnemers 
aan de con-
ferentie over 
empowerment 
voor  biculturele 
LHBTI’s
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BRITTANIA LIQUI LUNG (24) 
ALMERE

‘Om de een of andere reden heb ik heel 
veel vrienden die LHBTI zijn, ik heb 
werkelijk geen idee waarom dat is. Maar 
het maakt wel dat ik meer ben gaan 
nadenken over mijn eigen handelen en 
dat ik me wil inzetten voor hun strijd en 
voor gelijke rechten. Daarom heb ik een 
half jaar stage gelopen bij het COC. Zo 
ben ik nog meer te weten gekomen over 
zaken als gender en geaardheid en de 
issues waar jongeren die opgroeien in 
een biculturele omgeving soms mee te 
maken hebben. 
Ik ben niet op m’n mondje gevallen, 
dus als iemand een vervelende opmer-
king maakt over LHBTI’s, ga ik er altijd 
tegenin. Die neiging heb ik altijd gehad 
en nu nog meer. Hetero’s en LHBTI’s 
leven niet in gescheiden werelden, we 
moeten er samen wat leuks van maken. 
Ik wil met mijn vrienden gewoon  kunnen 
uitgaan in een R&B club en dat zij 
zich daar veilig voelen. Clubs waar ik 
graag kom, spreek ik daar op aan. Vaak 
 zeggen ze dan: ‘natuurlijk zijn LHBTI’s 
hier welkom, dat is toch logisch?’ Als 
je dan uitlegt dat het helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is dat zij zich veilig 
voelen in hun zaak, beginnen ze daar-
over na te denken. Zoals laatst bij een 
zaak in Almere. Toen ik daar vervolgens 
met mijn vrienden naar toe ging, hing er 
een regenboogvlag boven de deur en 
 hadden ze extra beveiligers ingezet.’

BRITTANIA LIQUI LUNG 
zet zich met het COC in voor 
biculturele LHBTI’s

‘Als iemand iets 
vervelends over 
LHBTI’s zegt, ga  
ik ertegenin’
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CULTUUR & GELOOF 2017

Dit doet COC
–   Bouwen van sterke communities waar 

biculturele LHBTI’s de kracht vinden om 
zichzelf te zijn

–   Hen ondersteunen bij het op gang 
brengen van de dialoog over acceptatie 
van seksuele oriëntatie, genderidentiteit 
en geslachtskenmerken in biculturele en 
religieuze kring 

–   Samenwerken met religieuze LHBTI 
organisaties 

 Dit bereikte COC in 2017 
–   Lancering van de website comingin.nl
–   Conferentie over ondersteuning van 

biculturele LHBTI’s
–   Rapport over biculturele transgender 

personen in Amsterdam 
–   Erkenning voor het werk van BeyonG 

Veldkamp van COC’s Respect2Love en 
Trans United

Kom ook in actie!
–   Sluit je aan bij COC’s Respect2Love: 

respect2love.nl of facebook.com/
respect2love

–   Sluit je aan bij Trans United: facebook.
com/transunited.nl 

–   Ondersteun onze biculturele activiteiten 
met een donatie: coc.nl/steun-onsRapport biculturele transgenders 

Trans United, platform voor biculturele 
transgender personen, presenteert in 
januari samen met COC Amsterdam het 
rapport ‘Bi-culturele transgenders in de 
Amsterdamse samenleving’. Het rapport 
gaat in op problemen waar Amsterdam-
mers die zowel transgender als bicultu-
reel zijn tegenaanlopen, en aan welke 
hulp zij behoefte hebben. De onderzoe-
kers constateren bijvoorbeeld dat bicul-
turele transpersonen vaak moeilijk aan 

werk komen en soms noodgedwongen 
sekswerk doen. Ook is de medische zorg 
voor transpersonen vaak niet optimaal. 
Het is voor het eerst dat de situatie van 
biculturele transpersonen wordt onder-
zocht. Trans United en COC Amsterdam 
overhandigen het rapport in januari aan 
het Amsterdamse D66-gemeenteraadslid 
Jan-Bert Vroege die namens zijn  partij 
het woord voert over onder andere 
LHBTI-emancipatie.

Hoog bezoek voor Koningspaar
BeyonG Veldkamp, van COC’s Respect-
2Love en Trans United, ontvangt in okto-
ber 2017 een uitnodiging voor een lunch 
met de Koning en Koningin. Willem-
Alexander en Máxima ontvangen BeyonG 
en zesentwintig andere uitblinkers op 
Paleis Noordeinde om hen te eren voor 
hun bijzondere prestaties. BeyonG is 
trans of color en zet zich bij het COC in 
als rolmodel voor biculturele transgen-
ders, lesbiennes, homo’s, bi’s en inter-
sekse personen. In mei 2017 ontvangt ze 
de Jos Brink Innovatieprijs voor LHBTI-
emancipatie uit handen van toenmalig 
minister Jet Bussemaker (OCW). Volgens 
de jury zet ze zich met haar kleurrijke 
persoonlijkheid op een zeer positieve 
manier in voor zichtbaarheid van gender- 
en culturele diversiteit in Nederland. 
BeyonG: “Dat ik ben uitgenodigd door de 
Koning en de Koningin betekent heel veel 
voor mij en ook voor de biculturele- en 
de transgendergemeenschap. Het laat 
zien dat we er mogen zijn en dat we ons 
zelf mogen zijn. Het was een geweldige 
dag die ik nooit meer zal vergeten.”
 

BeyonG Veldkamp- 
tweede rij, vierde van 
rechts - mocht met 
andere uitblinkers 
komen lunchen bij de 
Koning en Koningin

Rechts: BeyonG 
Veldkamp van COC’s 
Respect2Love en  
Trans United ont-
vangt de Jos Brink 
 Innovatieprijs

Activisten van Trans 
United tijdens een 
brainstormdag
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COC’s seniorennetwerk groeit, verbreedt 
en gaat nieuwe verbindingen aan.  

 
Vrolijke happening
Zo’n honderdvijftig roze vijftigplussers 
en bewoners zijn eind juli aanwezig 
in het Dr. Sarphati verpleeghuis bij de 
feestelijke opening van Senior Pride, 
onderdeel van Pride Amsterdam. Tijdens 
deze vrolijke happening van Roze 50+, 
het samenwerkingsverband van COC 
en seniorenorganisatie ANBO, spreekt 
de Amsterdamse diversiteitswethouder 
Simone Kukenheim over het belang van 
zichtbaarheid van roze ouderen. Zanger 
Ronnie Tober maakt zijn opwachting als 
mystery guest en Alice Wessels en Rolf 
van Rijsbergen treden op met een lied-
jesshow. Namens Roze 50+ reikt wethou-
der Kukenheim prijzen uit aan Margreet 
van Hensbergen en Martin Moerings. Zij 
krijgen de titel Mrs. en Mr. Senior Pride 
2017 wegens hun geweldige inzet voor 
roze ouderen.   

Roze Loper breidt uit 
De Roze Loper tolerantiescan voor zor-
ginstellingen breidt in 2017 fors uit. Het 
aantal instellingen met een Roze Loper-
certificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg 
stijgt van circa honderd in 2016 tot bijna 
honderdzestig in 2017. Roze 50+ breidt 
haar werkterrein uit naar maatschappe-
lijke opvang en de geestelijke gezond-
heidszorg. HVO-Querido is in mei de 
eerste organisatie in deze sector die een 
Roze Loper ontvangt. HVO-Querido richt 
zich onder meer op de problemen van 
LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn. 
Ook het aantal kwaliteitszorginstellingen 

dat een Roze Loper-certificeringstraject 
kan uitvoeren neemt toe naar in totaal 
zes. Deze organisaties voeren de ver-
nieuwde Roze Loper Scan uit, waarbij er 
naast seksuele diversiteit ook aandacht 
is voor bijvoorbeeld genderdiversiteit. De 
Scan toont organisaties aan de hand van 
meetbare criteria in hoeverre hun aanbod 
aansluit bij de LHBTI-doelgroep. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan training van het 
personeel in omgaan met seksuele- en 
genderdiversiteit en gelijke behandeling 
van partners van hetzelfde geslacht.   

Ouderen voor verbinding
Roze 50+ zoekt in 2017 nadrukkelijk 
de verbinding met andere groepen en 
organisaties. Het accent ligt daarbij op de 
verbinding tussen jong en oud. Jongeren 
hebben veel aan de kennis die ouderen 
in het leven hebben vergaard en ouderen 
raken geïnspireerd door het enthousiasme 
van jongeren. Roze 50+ startte daarom 
het project Love = Love, waarin biculturele 
LHBTI-jongeren en Nederlandse ouderen 
met elkaar eten en verhalen delen. Een 
enthousiaste jonge deelnemer vertelt: 
‘de Love=Love workshops brengen twee 
groepen bij elkaar die heel veel gemeen 
hebben maar die normaal gesproken niet 
zo gauw contact leggen. Dit zorgt voor 
heel mooie momenten van herkenning, 
nieuwe visies en bovenal heel veel liefde.’ 
Projectleider Manon Linschoten vertelt 
hoe de Roze 50+ ambassadeurs ook op 
andere wijze verbinding aangaan: “Neem 
nou de samenwerking met de COC-
lidverenigingen en andere LHBTI-clubs. 
Roze 50+ ambassadeurs kijken over hun 
grenzen heen en zoeken actief samenwer-
king, met mooie resultaten.”

Inspiratiedag
Ook de jaarlijkse Inspiratiedag Roze 50+ 
staat in 2017 in het teken van verbinding. 
Op de Inspiratiedag ontmoeten Roze 
50+ ambassadeurs elkaar en delen de 
ervaringen die ze opdoen in hun vrijwilli-
gerswerk. In een workshop met als thema 
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ 
bespreken de ambassadeurs bijvoor-

beeld hoe de verschillende organisaties 
in de LHBTI gemeenschap van elkaars 
kracht en mogelijkheden gebruik kunnen 
maken. Centraal staan vragen als: hoe zet 
je een netwerk op en hoe vind je elkaar 
in een gemeenschappelijk doel? Ook is er 
ruimte om succesvolle voorbeelden uit te 
wisselen. 

Ronny Tober treedt op tijdens 
de feestelijke opening van 
Senior Pride 

Links: Margreet van Hensbergen 
wordt door de Amsterdamse 
diversiteitswethouder Simone 
Kukenheim gekroond tot  
Mrs Senior Pride 2017

Rechts: Deelnemers aan   
Love = Love, het project voor 
biculturele jongeren en roze 
ouderen 
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LAMMERT VEENHUIZEN 
werkt met het COC aan LHBTI-
vriendelijke ouderenzorg

‘In Zeeland was er 
nauwelijks iets voor 
roze senioren’

‘Zelf ben ik ooit heel goed opgevangen 
door het COC in Zwolle toen ik uit de kast 
kwam. Ik wilde graag wat terug doen en 
werd daarom ambassadeur voor Roze 
50+ in Zeeland, samen met negen ande-
ren. Er gebeurde in de regio nauwelijks 
iets voor roze senioren en daarom begon 
ik met het benaderen van verzorgingshui-
zen. Die nodigden ons uit om de deskun-
digheid van hun personeel te bevorderen. 
Of om een Tour d’Amour te organiseren, 
een gezellige bijeenkomst over ouderen, 
liefde en seksuele diversiteit. 
Op eigen houtje zette ik een Roze Bingo 
op voor een seniorenvereniging. Tijdens 
het spel geven we voorlichting over roze 
50-plussers. Over uit de kast komen, 
maar ook over de kast weer in gaan, wat 
bij senioren regelmatig gebeurt als ze in 
een verzorgingshuis terecht komen. De 
bingo werd gehost door een drag queen 
en afgewisseld met liedjes. Het succes 
was boven verwachting groot en het for-
mat kan ook op andere plekken worden 
ingezet om seksuele diversiteit onder 
ouderen bespreekbaar te maken. 
Wat ik veel tegenkom is dat mensen 
denken dat homoseksualiteit in Neder-
land algemeen geaccepteerd is. Maar het 
is nog lang niet zo dat iedereen kan zijn 
wie hij of zij wil zijn, de strijd is nog volop 
gaande. Als je dat uitlegt, zet je mensen 
aan het denken. ‘Ja, ik flap er zelf ook wel 
eens een rare opmerking over homo’s uit’, 
zeggen ze dan. 
Het gaat niet alleen om roze ouderen zelf. 
Ook de oma wiens kleinzoon getrouwd 
is met een man moet daar trots over 
kunnen vertellen. Als ik dat voorbeeld 
gebruik, is eigenlijk iedereen het altijd  
roerend met me eens.’

OUD & PROUD
 
LAMMERT VEENHUIZEN (70)
WESTDORPE  
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Dit doet COC 
–   Zichtbaar maken van ‘roze’ 50-plussers
–   Faciliteren roze 50+ community 
–   Bouwen en onderhouden van een 

netwerk van roze 50+ ambassadeurs 
–   Inzetten Roze Loper om het welzijn 

van LHBTI’s in zorginstellingen te 
verbeteren 

–   Ondersteunen van activiteiten en 
betere zorg voor LHBTI’s met een 
verstandelijke beperking

Dit bereikte COC in 2017 
–   Meer en andere zorginstellingen met 

een Roze Loper certificaat voor LHBTI-
vriendelijke zorg

–   Love = Love bijeenkomsten waarin 
biculturele LHBTI-jongeren ervaringen 
uitwisselen met ouderen 

–   Meer activiteiten voor LHBTI’s met een 
verstandelijke beperking

Kom ook in actie!
–   Word Roze 50+ ambassadeur: info@

roze50plus.nl 
–   Kom in contact met anderen, maak een 

profiel aan op roze50plus.nl 
–   Heb je als roze 50-plusser behoefte aan 

een ‘maatje’ of wil je maatje worden, 
meld je aan op info@roze50plus.nl

–   Vraag op rozezorg.nl een Roze Loper 
aan voor een zorginstelling 

–   Sluit je als belangstellende, vrijwilliger 
of begeleider aan bij Zonder Stempel 
voor LHBTI’s met een verstandelijke 
beperking: zonderstempel.coc.nl

2017OUD & PROUD

Onder de noemer Zonder Stempel werkt het COC aan een betere positie voor 
 LHBTI’s met een verstandelijke beperking. Er zijn activiteiten voor de groep bij 
COC’s in heel Nederland en het COC werkt aan betere zorg voor LHBTI’s met een 
beperking.

En flirten maar!
Het aantal ontmoetingscafés voor 
LHBTI’s met een verstandelijke beperking 
neemt in 2017 verder toe, mede dankzij 
een royale financiële bijdrage van het 
Oranje Fonds. In oktober komen zo’n 
tachtig bezoekers en organisatoren 
samen op de Landelijke Ontmoetingsdag 
van Zonder Stempel. COC-voorzitter 
Tanja Ineke opent de dag en vertelt hoe 
trots ze is op de ontmoetingscafés en 
alle betrokken vrijwilligers. Het wordt 
een geslaagde dag met workshops 
in bijvoorbeeld dansen, koken en 
flirten. ‘Ontmoeting en zichtbaarheid 
in en buiten de LHBTI-gemeenschap 
is essentieel voor deze groep,’ zegt 
projectleider Manon Linschoten. 

‘Mensen voelen zich gezien, gesteund 
en gesterkt’. Met een uitgebreid verslag 
in de Utrechtse editie van het Algemeen 
Dagblad, draagt de Ontmoetingsdag al 
direct bij aan zichtbaarheid. 
In juni organiseert COC Limburg de 
eerste Regenboog Prokkel. Prokkels 
zijn prikkelende ontmoetingen 
tussen mensen met en zonder een 
verstandelijke beperking. Het COC 
zet een vooroordelen kraam tussen 
de groente- en fruitstalletjes op de 
Maastrichtse markt, waar vrijwilligers met 
een leuk spel vooroordelen bespreekbaar 
maken. Het initiatief wordt bekroond 
met een Gouden Prokkel in de categorie 
mensenrechten.

Deskundigheid bevorderen 
Een belangrijk onderdeel van het werk 
van Zonder Stempel is het wegnemen 
van onbekendheid en onwetendheid 
over LHBTI’s bij zorgprofessionals die 
werken met mensen met een verstan-
delijke beperking. ‘Vaak weten professi-
onals niet goed wat ze met LHBTI’s aan 
moeten’, zegt projectleider Linschoten. 
‘Terwijl LHBTI’s met een beperking net 
als anderen behoefte hebben aan het 
uiten van hun identiteit, aan seksualiteit 
en het vinden van een partner.’
Zonder Stempel bevordert de des-
kundigheid van zorgverleners middels 
duo-ambassadeurs. Een ervarings-
deskundige met een verstandelijke 
beperking gaat dan samen met een 
begeleider op stap om voorlichting te 
geven, trainingen te verzorgen en soms 
ook lezingen te geven. Zonder Stempel 
stelde ook een instrumentenbox samen 
met effectieve methodes die zorginstel-
lingen kunnen inzetten om zelf met dit 
thema aan de slag te gaan.

ZONDER STEMPEL

Deelnemers aan 
de Landelijke 
Ontmoetingsdag 
van Zonder Stempel 

G
E

E
R

T
 V

A
N

 TO
L

40 41



 

BATEN   
Particulieren 85.944 24.000 69.916
Bedrijven 52.223 3.600 52.474
Subsidies van overheden 6.866.615 7.445.575 6.217.013
Van verbonden organisaties* 15.684 16.400 14.059
Van andere organisaties* 317.024 240.173 298.752 
   
TOTAAL BATEN 7.337.490 7.729.748 6.652.214 
  
LASTEN   
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN [A]   
Projecten internationaal 4.365.637 4.954.010 3.771.602
Projecten nationaal 1.253.211 1.067.208 1.355.320
Communicatie & 
  beleidsinformatie 279.135 266.781 295.591
Federatieactiviteiten 196.186 276.865 80.078 
  
WERVING BATEN [B]   
Kosten eigen fondsenwerving 277.061 272.647 215.177
   
BEHEER EN ADMINISTRATIE [C]   
Kosten beheer en administratie 734.236 700.637 753.116
   
TOTAAL LASTEN [A+B+C] 7.105.466 7.538.148 6.470.884
   
Saldo voor financiële  232.024 191.600 181.330
  baten en lasten    
Saldo financiële baten en lasten -742 -800 -2.010

RESULTAAT 231.282 190.800 179.320
   
RESULTAATBESTEMMING   
Legaten en Schenkingen -920 0 -1.000
Bestemmingsreserve: 
- projectontwikkeling -1.666 0 7
- fondsenwerving -5.169 -15.000 -7.329
- Bob Angelo Fonds 37.821 0 7.836
- Internationaal 1.999 0 0
- Jong en School 1.999 0 0
Continuïteitsreserve 197.217 205.800 177.306 
  
TOTAAL 231.282 190.800 179.320

2017

BATEN EN LASTEN 2017 2017 2016 
 REALISATIE BEGROTING REALISATIE

Naar het oordeel van de  
onafhankelijk accountant 
geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het 
vermogen van COC Nederland 
per 31 december 2017 en van 

het  resultaat over 2017. Beiden 
zijn in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de  
jaarverslaggeving, in het 
bijzonder de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende Instellingen’. 

Het volledige financiële 
jaarverslag van COC Nederland 
is te downloaden op www.coc.nl
 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017  2016
   
   
VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa 7.304  15.277
Materiële vaste activa 318.924  179.950
Financiële vaste activa 9.228  16.971

VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 485.983  425.617
Liquide middelen 7.925.600 5.900.266

TOTAAL ACTIVA 8.747.039   6.538.081 
   
RESERVES EN FONDSEN   
Continuïteitsreserve -15.669  -212.886
Bestemmingsreserves 301.449  267.384
Subtotaal (a) 285.780  54.498
   
LANGLOPENDE SCHULDEN   
Achtergestelde leningen (b) 411.723  433.370

Garantievermogen (a+b) 697.503  487.868
   
VOORZIENINGEN   
Overige voorzieningen 79.225  45.985
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.970.311 6.004.228
  
TOTAAL PASSIVA 8.747.039  6.538.081

* zonder winststreven42 43



  

2017MEDEWERKERS COC

Medewerkers in 2017:
Yuri de Boer, Pieter Boone, 
Susanne te Braak, Jan-Willem 
de Bruin, Nikki Brörmann, 
Larissa Buschmann, Jouke van 
Buuren, Joost van Dantzig,
Liesbeth Devos, Koen van 
Dijk, Geert-Jan Edelenbosch, 
Döne Fil, Smita Gayadin, 
Christel Groot, Nina Guillerme, 
Joyce Hamilton, Alexander 
Hammelburg, Renate Hartman, 
Daphne Heijmering, Sabine 
Jansen, Anne Jong, Elke de 
Jong, Kamala Laghate, Bram 
Langen, Manon Linschoten, 
Petra Luiken, Jantien Meijer, 
Zohra Maipauw, Brian van 
Nunen, Tugba Özer, Marie 
Ricardo, René van Soeren, Niels 
van der Spijk, Omar Sulaiman, 
Tieneke Sumter, Philip Tijsma, 
BeyonG Veldkamp, Arjos 
Vendrig, Remco Vonk, Rohit 
Vyas, GJ Wielinga, Robert 
Witlox, Jeanne Wolbers, 
Jessica van Zadelhoff

Stagiairs in 2017
Suzana Bogdanovic,  
Brittania Liqui Lung, Iris 
Nijhuis, Sabina Shmulevich, 
Amber Vranken 
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REDACTIE
Caspar Pisters, Philip Tijsma

ART DIRECTION + ONTWERP
Annelies Frölke, Marjolein Rams

PORTRETTEN FRONTLINERS
Yvonne Brandwijk

OVERIGE FOTO’S
COC Nederland, 
tenzij anders vermeld

DRUK
Printerface

COC NEDERLAND
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
T 020 623 45 96
www.coc.nl
info@coc.nl

Volg COC Nederland op
twitter of Facebook of neem
een abonnement op onze
digitale nieuwsbrief op
www.coc.nl

Het COC werkt aan een  
inclusieve samenleving waarin 
mensen optimaal kunnen  
participeren ongeacht hun  
seksuele oriëntatie, gender- 
identiteit of -expressie en 
geslachtskenmerken.  
We kunnen jouw steun daarbij 
goed gebruiken. Sluit je aan op 
www.coc.nl/steun-ons

IN 2017 ONTVING HET COC 
BIJDRAGEN VAN:

Leden en donateurs van 
  het COC 

Aids Fonds
Asiel, Migratie en Integratie
  Fonds (EU)
De Bijenkorf
HEMA
Hutspot
Microsoft Philanthropy
Ministerie van Buitenlandse
  Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
  en Wetenschap
Ministerie van Volksgezondheid, 
  Welzijn en Sport
Ministerie Justitie en Veiligheid
Nike European Operations BV
Nuon NV
Oranje Fonds
Stiftung Open Society Institute
Stichting Vriendinnen  
  & Vrienden van Schorer

COLOFON FINANCIERS
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‘Met het COC 
versterken we  
de Vietnamese 
beweging’ 
DOAN THANH TUNG

COC NEDERLAND
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‘Ik zet me 
in voor mijn 
vrienden’ 
BRITTANIA LIQUI LUNG


