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2016 Was een bijzonder jaar. Onze  
mooie club bestond op 7 december  
precies zeventig jaar. Om dat te  
vieren kwam niemand minder dan Koning 
Willem-Alexander zélf ons feliciteren.  
Hij bedankte het COC voor het vele 
goede werk dat we doen voor de 
LHBTI-gemeenschap.

En wat hebben we samen veel bereikt 
in die zeventig jaar! Vijftig jaar geleden 
stonden vier op de tien Nederlanders 
negatief tegenover LHBTI’s, nu is dat er 
één op de tien. Tot 1971 waren homo-
seksuele handelingen strafbaar voor 
jongeren tussen de 16 en 21 jaar, nu zijn 
scholen verplicht om LHBTI-acceptatie  
te bevorderen.    

Ook in 2016 zetten we samen belangrijke 
stappen vooruit. Meer scholen dan ooit 
doen mee aan Paarse Vrijdag. Biculturele 
LHBTI’s kunnen in steeds meer steden 
terecht bij Respect2Love. Voor het eerst 
voer er een boot met biculturele trans-
genders én een boot met LHBTI’s van 
vijfenzeventig jaar en ouder mee in de 
Canal Parade. 

Er is grote waardering voor onze  
lidverenigingen. Martin Oortwijn van 
COC Midden-Nederland kreeg de Bob 
Angelo-oorkonde voor zijn werk voor 
LHBTI-asielzoekers. De Roze 50+  
Ambassadeurs in Zeeland kregen een 
Zeeuwse Parel voor hun inzet voor 
oudere LHBTI’s. Beelden van de Rainbow 
Dress, waaraan COC Amsterdam mee-
werkte, gingen de wereld over. 

We boeken politieke successen.  
Dankzij het COC is er nu zicht op een 
goede meerouderschapsregeling en op 
een wet die discriminatie van trans- en 
intersekse personen expliciet verbiedt. 

Bij de Verenigde Naties werden  
LHBT-mensenrechten een vast onderdeel 
op de agenda. Er kwam een onafhankelijk 
VN-expert die landen op de vingers tikt 
als ze LHBT-mensenrechten schenden. 
Dankzij een uniek Strategisch  
Partnerschap met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken kunnen we nu 
LHBTI’s steunen in zestien nieuwe landen, 
bovenop al die landen waar we al actief 
zijn.  

We zetten stappen naar een samenleving 
waarin mensen optimaal kunnen  
participeren, ongeacht hun seksuele  
oriëntatie, genderidentiteit of -expressie 
en geslachtskenmerken. Toch was 2016 
ook het jaar van de aanslag in Orlando, 
die onze gemeenschap in het hart trof. 
Het jaar waarin twee vrouwen het  
ziekenhuis ingeslagen werden omdat ze 
hand-in-hand over straat liepen. Waarin 
‘homo’ op school het meest gebruikte 
scheldwoord is. 

Ondanks onze mooie leeftijd gaan we 
dan ook nog lang niet met pensioen. Je 
kunt ook dit jaar weer op ons rekenen!

Tanja Ineke, Diana van den Born,  
Robert Loesberg, Joop Schermer en 
Hans Stokebrand (bestuur 2016), 
Koen van Dijk (directeur)
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Frontliners zijn cruciaal in de COC- 
aanpak. Het zijn de gedreven voor- 
vechters in de ‘frontlinie’ van het  
acceptatieproces: sterke scholieren, 
voorvechters van het eerste uur, trans-
gender activisten, biculturele jongeren en 
moedige mensen uit Botswana. Het COC 
ondersteunt ze, waarbij de frontliners 
aangeven wat ze nodig hebben. 

Samen met hen en tal van andere vrijwil-
ligers kunnen we écht dingen veranderen. 
Daarom vormen de frontliners Nick,  
Gerda, Lisa, Sean-Claude en Anna  
letterlijk en figuurlijk het gezicht van dit 
jaarverslag. Op tal van plaatsen in het  
verslag lees je hoe jij, net als hen, zelf in 
actie kunt komen.

5

2016



7

Hoog bezoek 
Een primeur en een eer: op 22 november 
bracht Koning Willem-Alexander een 
bezoek aan het COC ter gelegenheid 
van het 70-jarig jubileum. De Koning 
sprak onder meer met bestuursleden 
en vrijwilligers van het COC en de 
lidverenigingen, met oudere LHBTI’s, 
mensen met een biculturele- en religieuze 
achtergrond en LHBTI-asielzoekers. Met 
jongeren sprak hij over acceptatie op 
school. De Paarse Vrijdag-polsbandjes 
die hij bij dat gesprek overhandigd 
kreeg, bleek hij al te kennen: ook 
kroonprinses Amalia doet op school aan 
Paarse Vrijdag. De Koning noemde het 
bezoek na afloop ‘heel bijzonder’. Het 
was de eerste keer dat een gekroond 
staatshoofd een officieel bezoek 
bracht aan de LHBTI-gemeenschap, in 
Nederland en waarschijnlijk zelfs in de 
wereld. De mediabelangstelling was 
navenant: zo’n vijfendertig journalisten 
waren bij het bezoek aanwezig, berichten 
over het bezoek verschenen in de media 
van Australië tot Kameroen. Zo werd het 
koninklijk bezoek ook een hart onder de 
riem voor LHBTI-activisten in het (verre) 
buitenland. Tijdens zijn kerstoespraak, 
enkele weken na het bezoek aan 
COC, sprak de Koning zich stellig uit 
tegen discriminatie. “Zo willen we hier 
samenleven,” zei Willem-Alexander, “als 
vrije en gelijkwaardige mensen, zonder 
discriminatie op grond van (…) seksuele 
geaardheid.” 
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De oudste
Op 7 december 2016 bestond het COC 
precies zeventig jaar. Het is daarmee de 
oudste nog bestaande LHBTI-organisatie 
ter wereld. Om dat te vieren, organiseer-
den COC Amsterdam en COC Nederland 
tijdens de EuroPride in Amsterdam twee 
weken lang COC’s Shakespeare Club 
op de binnenplaats van het Amsterdam 
Museum. Iedereen was welkom in dit ‘hart 
van de Pride’, voor een dosis cultuur en 
muziek, maar ook voor een biertje, even 
relaxen en om andere Pridebezoekers 
te ontmoeten. Er was onder meer een 
optreden van Ellen ten Damme en avon-
den georganiseerd door Club ChUrch, 
het Danspaleis, het DeLaMar Theater 
en De Nederlandse Reisopera. Tijdens 
de opening van de Shakespeare Club 
ontving COC Nederland de Jubileumpen-
ning van de stad Amsterdam, voor de 
niet aflatende inzet voor gelijke rechten 
en acceptatie van LHBTI’s. Wethouder 
Simone Kukenheim (Diversiteit) overhan-
digde de penning aan voorzitter Tanja 
Ineke. Er vonden in 2016 nog tal van 
andere activiteiten plaats in het kader 
van het 70-jarig jubileum. Zo ontwikkelde 
het COC voor smartphonegebruikers een 
speciale Amsterdamse stadswandeling 
over LHBTI-emancipatie en 70 jaar COC.

‘Dank voor het vele goede en belangrijke werk dat u al  
zeventig jaar doet voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland’
 
Koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan het COC
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Het was niet alleen een strijdvaardig jaar: 2016 markeerde ook de zeventigste 
verjaardag van COC, de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld.  
En dat werd op bijzondere wijze gevierd.



de prijs voor zijn voorbeeldige inzet voor 
homomannen en anderen met hiv. Schenk 
is onder meer initiatiefnemer van Poz & 
Proud, een groep voor homomannen die 
open zijn over hun hiv-status. Ook is hij 
initiatiefnemer en hoofdredacteur van 
Hello Gorgeous, een glossy over positief 
leven met hiv. Mede dankzij een spet-
terend optreden van zangeres Berget 
Lewis, presentator Peter van der Vorst 
en de traditionele bordjesparade op het 
podium van Paradiso was True Colors 
ook dit jaar weer een groot succes. Het 
nieuwjaarsevenement leverde bijna 30 
duizend euro op voor COC’s Bob Angelo 
Fonds.  

Zonder Stempel
Er valt nog veel te verbeteren aan de 
begeleiding van LHBTI’s met een ver-
standelijke beperking. Dat blijkt zowel uit 
onderzoek als uit signalen uit de praktijk. 
Het project Begeleiding Zonder Stempel 
is opgezet om begeleiders en instellin-
gen bewust te maken van het bestaan 
van LHBTI’s en hen te helpen een ‘roze 
bril’ op te zetten. Ook wil het bijdragen 
aan een LHBTI-vriendelijkere cultuur 
binnen zorgorganisaties. In 2016 werden 

de resultaten van Begeleiding Zonder 
Stempel geëvalueerd. Bij maar liefst acht-
tien van de twintig COC-lidverenigingen 
zijn er inmiddels activiteiten voor LHBTI’s 
met een verstandelijke beperking. De 
inzet is dan ook om Begeleiding Zonder 
Stempel voort te zetten. Er is hiertoe een 
projectplan geschreven en financiering 
aangevraagd. Samen met de LFB, belan-
genvereniging voor en door mensen met 
verstandelijke beperking, organiseerde 
het COC in 2016 een speciale LHBTI 
themadag. Onderwerp van gesprek: hoe 
zorg je dat LHBTI’s met een beperking 
in projecten zélf centraal komen te staan 
en niet hun begeleiders? De doelgroep 
kwam in groten getale op het initiatief 
af, vertelt Manon Linschoten van COC 
Nederland. “Ik heb op deze dag een 
transvrouw uit Zeeland bijgestaan bij het 
geven van een workshop over haar erva-
ringen als transgender met een verstan-
delijke beperking. Je merkte dat het aan-
kwam bij veel aanwezigen omdat ze daar 
vanuit haar emotie heel goed inzichtelijk 
kon maken wat zij heeft doorgemaakt.”

98

Regenboogkleuren
Met tal van partnerorganisaties organi-
seerde het COC op 11 oktober tientallen 
activiteiten in het kader van Nationale 
Coming Out Dag. Zo initieerde COC 
Midden-Nederland een Regenboogvlag-
gen Tour langs tien gemeenten in de 
provincie Utrecht en een Regenboog-
ontbijt in het stadhuis van Vianen. COC 
Midden-Gelderland organiseerde met de 
gemeente Arnhem een speciale Regen-
boogmanifestatie met theater, film en 
workshops. En er waren Coming Out Dag 
feesten van bijvoorbeeld van COC Kenne-
merland i.s.m. Café Wilsons en de Mega 
Coming Out Day Party van COC Leiden. 
COC-voorzitter Tanja Ineke openende in 
Lelystad een regenboogzebrapad met 
wethouder Janneke Sparreboom en op 
initiatief van COC Nederland werd de 
beeldbepalende A’DAM Toren aan het 
Amsterdamse IJ ’s avond aangelicht in de 
regenboogkleuren.

Liefde wint
De mensenrechten van LHBTI’s worden 
in tal van landen geschonden en met de 
aanslag in Club Pulse in Orlando werd de 
LHBTI-gemeenschap in het hart getrof-
fen. Maar liefde is uiteindelijk onoverwin-
nelijk. #LoveWins was daarom in 2016 de 
boodschap van de COC-boot bij de Canal 
Parade. Wanneer de COC-boot onder de 
bruggen van de Prinsengracht vandaan 
kwam, stonden de opvarenden stil bij de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar, op 
de tonen van het kwetsbare maar hoop-
volle Over the rainbow van Judy Garland. 
Na een kort stiltemoment kondigden acht 
in wit gehulde strijders voor de liefde met 
tromgeroffel de apotheose aan. 

De triomf van de liefde werd verbeeld 
door een reusachtige regenboogvlag 
die uit het niets vanuit de boot naar de 
hemel schoot. Het COC droeg ook bij aan 
de Marokkaanse Boot, de World Religion 
Boat, de Roze75+ boot met LHBTI’s van 
boven de 75 jaar, de Trans United boot 
voor biculturele transgenders, de boot 
van COC’s jongerenorganisatie Expreszo 
en de boot van het Roze Gebaar, het 
COC-netwerk van dove en slechthorende 
LHBTI’s.

Feest & onderscheidingen
COC’s Bob Angelo Penning werd in 2016 
toegekend aan stichting Amsterdam Gay 
Pride en activist Leo Schenk. COC-voor-
zitter Tanja Ineke reikte de penningen uit 
tijdens COC’s True Colors in een uitver-
kocht Paradiso in Amsterdam. Stichting 
Amsterdam Gay Pride kreeg de Penning 
voor haar unieke bijdrage aan de zicht-
baarheid van lesbiennes, homo’s, bi’s en 
transgenders. Activist Leo Schenk kreeg 

VAN ALLE KANTEN
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#LoveWins was  
de boodschap van  
de COC boot bij  
EuroPride

2016

COC-voorzitter Tanja Ineke openende op Coming 
Out Dag in Lelystad een regenboogzebrapad met 
wethouder Janneke Sparreboom
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Met het GSA Netwerk steunt het COC 
LHBTI-jongeren om van hun school een 
veilige plek te maken. Het netwerk werd 
in 2016 versterkt en uitgerold op het 
mbo.

Echt HEMA
Je zag ze overal, vorig jaar tijdens Pride 
Amsterdam, de shirtjes van HEMA met 
daarop die twee klassiekers uit het assor-
timent van de oer-Hollandse winkelketen: 
tompoucen en rookworsten. Een shirtje 
met twee tompoucen voor vrouwen die 
op vrouwen vallen, twee rookworsten 
voor mannen die op mannen vallen. Er 
was ook een bi- en heterovariant: een 
shirt met een tompouce én een rook-
worst. De opbrengst van deze opvallende 
actie van HEMA, 20.000 euro, was voor 
het Paarse Vrijdag project van COC’s 
GSA-netwerk. Op Paarse Vrijdag dra-
gen leerlingen en docenten op school 
paarse kleding om steun te betuigen aan 
LHBTI’s. Dankzij het extra budget konden 
er in 2016 maar liefst 1100 actiepakket-
ten worden uitgedeeld aan middelbare 
scholen, waar dat er in 2015 zeshonderd 
waren: Paarse Vrijdag was paarser dan 
ooit en er deden zo’n 500 duizend  
scholieren mee.

Voorlichting kan beter
Voorlichting over LHBTI’s: na jarenlange 
inzet van het COC werd het in 2012 
verplicht op alle basis- en middelbare 
scholen in Nederland. In 2016 werd na 
vier jaar de balans opgemaakt met twee 
onderzoeken. Daaruit bleek dat scho-
len wel voorlichting wíllen geven, maar 
vaak nog niet precies weten hoe. Geert-
Jan Edelenbosch van COC Nederland: 
“Scholen mogen zelf de invulling bepa-
len. Sommige pakken flink uit, andere 
scholen komen nog steeds weg met dat 
éne regeltje over homoseksualiteit uit het 
biologieboek. Terwijl het doel is: meer 
respect voor LHBTI’s.”  
In het eerste onderzoek, het Zwartboek 
Voorlichting dat COC’s jongerenorganisa-
tie Expreszo en COC’s Youth Council  
aanboden aan onderwijsminister  
Bussemaker, komen scholieren zelf aan 
het woord. Volgens hen is de voorlichting 
vaak summier en wordt er zelfs onjuiste 
informatie verstrekt. ‘Er is letterlijk 
gezegd dat bi zijn een fase is,’ aldus een 
leerling uit Breda. Een onderzoek dat de 
Onderwijsinspectie in september pre-
senteerde, bevestigt dat beeld: scholen 
vinden voorlichting belangrijk, maar de 
kwaliteit laat te wensen over.  
Edelenbosch: “Het is natuurlijk prima als 
scholen voorlichters van het COC uitno-
digen, maar ze moeten ook zélf verant-
woordelijkheid nemen. Actief, door zelf 
voorlichting te geven, en passief, door 
het onderwerp op een vanzelfsprekende 
manier te verwerken in de lesstof. Niet 
éénmalig, maar steeds opnieuw. De wil is 
er, de visie niet. Als COC gaan we scholen 
in 2017 helpen bij het ontwikkelen van 
zo’n visie.”

2016

GSA-jongeren 
ontvangen 
een bijzondere 
bijdrage van 
de HEMA 

Deelnemers 
aan een 
landelijke GSA 
bijeenkomst in 
Amsterdam 
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JONG & SCHOOL
 
NICK VIJN (19)  
WERVERSHOOF

“Op het moment dat ik begon te besef-
fen dat ik anders ben, voelde ik me 
alleen. Ik woon in een dorp in Noord-
Holland, de jongeren daar zijn een beetje 
boers en wat stug. Ik had er niemand om 
mee te praten. Ik was veertien toen ik 
op internet Jong&Out tegenkwam, een 
online community van het COC voor jon-
geren tot en met achttien jaar. Dat was 
een toevluchtsoord voor me. Ik sollici-
teerde bij het webteam en werd aange-
nomen. Om voor het eerst een verga-
dering bij te wonen was heel spannend, 
maar ik voelde me al snel op mijn gemak. 
Het is één happy family van LHBTI’s en 
de begeleiding vanuit COC is geweldig. 
Mijn zelfvertrouwen groeide enorm en ik 
mocht dingen doen die ik me nooit had 
kunnen voorstellen: tijdens een confe-
rentie in Bulgarije mocht ik Europese 
leiders uitleggen hoe wij in Nederland de 
rechten voor LHTBI-jongeren waarbor-
gen. In Nederland stelde ik tijdens COC’s 
Lijsttrekkersdebat vragen over de GSA-
subsidies. En toen de Koning het COC 
bezocht, vertelde ik hem over wat het 
COC voor jongeren doet. Met klamme 
handjes, maar hij was eigenlijk heel 
relaxed en bleek van Amalia al te weten 
wat GSA’s zijn. Ik blijf me inzetten voor 
het COC. Het is gewoon nodig. Als ik bij 
een meeting jongeren zenuwachtig zie 
binnenkomen en stralend de deur weer 
zie uitgaan, geeft dat enorm veel energie 
om door te gaan. Ik ben door wat ik doe 
voor het COC ook een paar keer op tv 
geweest. In de supermarkt waar ik werk, 
komen mensen soms naar me toe om te 
zeggen dat ze het tof vinden. Mooi hè? 
Die nuchtere boeren blijken uiteindelijk 
ook maar een klein hartje te hebben.” 

 

NICK VIJN
zet zich met het COC in 
voor LHBTI-jongeren

‘Ik zie jongeren 
zenuwachtig 
binnenkomen en 
stralend de deur 
uitgaan’

2016
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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 van LHBTI’s op mbo’s en 
middelbare scholen

- Verzorgen van voorlichting in de klas 
- Ondersteunen van jongerenorganisatie 

Expreszo 

Dit bereikte COC in 2016 
- GSA-concept verder uitgerold op mbo’s
- GSA-netwerk heeft betere website
- Tekortkomingen LHBTI-voorlichting op 

scholen inzichtelijk gemaakt
- Deelname 900 scholen aan Paarse 

Vrijdag 
- 400 scholen doen mee aan International 

Day of Silence tegen pesten
- Activiteiten voor LHBTI-jongeren 

steunen met Niet Alleen Anders 

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, de jongeren-
organisatie van COC: expreszo.nl  

- Word voorlichter in de klas: 
voorlichtingindeklas.nl 

1514
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Beter organiseren
Met het project Niet Alleen Anders 
ondersteunt het COC mensen en orga-
nisaties bij het opzetten van activiteiten 
voor LHBTI-jongeren. Want als LHBTI-
jongeren elkaar ontmoeten, staan ze er 
niet meer alleen voor. In november 2016 
organiseerde het COC in Utrecht een 
inspiratiedag met NJR en Movisie. Daar 
konden honderd vertegenwoordigers en 
vrijwilligers van jongerenclubs workshops 
volgen en ervaringen uitwisselen over 
zaken als: hoe promoot ik mijn bijeen-
komst, hoe manage ik mijn vrijwilligers-
team en hoe werf ik fondsen. “De dag 
was een groot succes”, zegt Geert-Jan 
Edelenbosch. “Het was leuk te merken 
dat mensen nadrukkelijk vroegen hoe ze 
hun organisatie inclusiever konden maken 
voor bijvoorbeeld biculturele LHBTI’s en 
voor transgenders. Dus daaraan hebben 
we aandacht besteed. Volgend jaar her-
halen we de bijeenkomst.”  

Nieuwe site voor GSA’s
Nieuwe naam, zelfde afkorting: tot voor 
kort stond de term GSA voor Gay-
Straight Alliance. Maar de bedoeling van 
een GSA is nu juist om scholen veiliger en 
leuker te maken voor iederéén. Daarom 
staat GSA nu voor Gender & Sexuality 

is het belangrijk dat jongeren juist ook 
op het mbo samenwerken aan een veilig 
en LHBTI-vriendelijk klimaat”, zegt Geert 
Jan Edelenbosch. Een GSA-actiepakket 
bestaat uit handleidingen voor studen-
ten en docenten, posters, flyers, stickers 
en een brochure voor de schoolleiding. 
Edelenbosch: “We hebben de toon iets 
volwassener gemaakt. Bovendien heb-
ben we nu veel meer ervaring met GSA’s 
dan toen we begonnen op middelbare 
scholen. Die kennis hebben we meegeno-
men en inhoudelijk is het materiaal weer 
up-to-date. Gender is uitgegroeid tot 
een veel groter thema dan voorheen, en 
we besteden meer aandacht aan sociale 
veiligheid en het onderwerp islam en 
homoseksualiteit.” 

2016

Koning Willem- 
Alexander ontving  
op Paarse Vrijdag 
polsbandjes van  
GSA-jongeren;  
hij bleek die al te  
kennen van zijn 
dochter Amalia 

Rechts: Paarse vrijdag  
2016 op het Sint  
Ignatiusgymnasium in  
Amsterdam en op de 
Bernard Lievegoed
School in Maastricht  
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Alliance. “We wilden de naam zo inclusief 
mogelijk maken”, verklaart Geert-Jan 
Edelenbosch de keuze. “Van genderqueer 
tot panseksueel: onze achterban heeft 
allerlei identiteiten, en wil die ook terug-
zien in de naam van hun club. 
Behalve de naam is ook de website ver-
nieuwd. Nu er op veel scholen al GSA’s 
zijn, ligt de focus op gsanetwerk.nl meer 
op het verstérken van het netwerk. Zo 
is het bijvoorbeeld eenvoudig gemaakt 
voor leerlingen van verschillende GSA’s 
om met elkaar in contact te komen. In 
een gratis webshop kunnen leerlingen 
en docenten gratis informatiepakketten 
bestellen. De komende jaren worden de 
mogelijkheden van de site nog verder 
uitgebreid. 

GSA gaat mbo
Het GSA-concept wordt steeds verder 
uitgerold in het middelbaar beroepson-
derwijs (mbo). Hoog tijd dus dat er GSA-
actiepakketten kwamen voor deze doel-
groep. De vraag naar die actiepakketten 
komt vaak van jongeren die op de mid-
delbare school al actief waren in een GSA 
en er ook in het mbo één willen starten. In 
Nederland zitten zo’n 540.000 jonge-
ren op een mbo. Acceptatie blijft daar 
achter bij andere schooltypen. “Daarom 

mailto:gsa@coc.nl
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Roze 75+ boot
Een boot tijdens Pride Amsterdam vol 
met trotse senioren van vijfenzeventig 
jaar en ouder: dat was het plan. Om 
dat idee werkelijkheid te laten worden 
was nog geen makkie. Maar dankzij 
de enthousiaste inzet van vrijwilligers, 
zorgvuldig plannen en financiering door 
Amsta, Amstelring, Cordaan, ANBO, 
Roze 50+ en diverse particuliere sponso-
ren lukte het uiteindelijk. “Een geweldige 
dag was het”, zegt Manon Linschoten 
van Roze50+, het samenwerkingsver-
band van COC en seniorenbond ANBO. 
“Sommige ouderen moesten met rolstoel 
en rollator en al de boot op. Maar dankzij 
de inzet van een heleboel vrijwilligers en 
verzorgers, bezorgden we vijfentwintig 
ouderen een fantastische dag. Eén van 
de opvarenden stond, ondersteund door 
twee begeleiders, de hele tocht aan de 
reling in zijn zelfgemaakte regenboog-
blouse. Heel ontroerend. Er voer een 
journalist mee van het Algemeen Dag-
blad die een goed verhaal schreef over 
waarom deze boot belangrijk is. AVRO-
TROS maakte een mooie reportage over 
de boot. Het was de zesde keer dat we 
meevoeren met Roze50+, maar nog 
nooit was er zoveel belangstelling voor 
onze deelname.” 

Roze Loper voor ziekenhuis 
Het Radboud Universitair Medisch Cen-
trum in Nijmegen is in 2016 het eerste 
Nederlandse ziekenhuis dat een Roze 
Loper weet te verwerven. De Roze Loper 
werd tot dan toe vooral uitgereikt aan 
ouderenzorginstellingen. De Loper is het 
keurmerk dat een zorginstelling ver-
werft als die zich aantoonbaar inzet voor 
LHBTI-vriendelijke zorg en een tolerant 
leefklimaat. Belangrijk én leuk, vond het 
Radboudumc, en dus werd de proce-
dure voor het verwerven van het keur-
merk in gang gezet. Onderdeel van het 
traject is de zogeheten Tolerantiescan, 
een instrument dat instellingen inzicht 
geeft in hoeverre hun aanbod aansluit bij 
de LHBTI-doelgroep, aan de hand van 
meetbare criteria. Denk hierbij aan trai-
ning van het personeel in omgaan met 
seksuele- en genderdiversiteit, gelijke 
behandeling van partners van hetzelfde 
geslacht en een zorgvuldige omgang 
met LHBTI’s. De scan wordt afgenomen 
door een onafhankelijke keuringsinstan-
tie. Het Roze Loper certificaat werd in 
mei officieel overhandigd aan het Rad-
boud UMC. In 2016 nam Roze 50+ het 
initiatief om de Tolerantiescan verder te 
verbreden, waardoor die ook in andere 
zorgsectoren toegepast kan worden; het 
resultaat wordt in 2017 gepresenteerd.

Opvarenden 
van de Roze 
75+ boot 
bij Pride 
Amsterdam, 
met linksboven 
projectleider 
Manon  
Linschoten
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‘Dat komt hier niet voor’, was jarenlang de opvatting. Roze ouderen zijn vaak 
onzichtbaar in de zorg en de samenleving. Met hulp van COC brengen ouderen 
daar zelf verandering in.  
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GERDA TOLK (85)
LEEUWARDEN

“Zij was 21 jaar, ik 17. We waren hart-
stikke stiekem over onze relatie maar 
onze omgeving had dondersgoed door 
hoe graag we bij elkaar wilden zijn. Mijn 
moeder stuurde me naar de dominee. Die 
zei alleen maar: ‘Ik denk dat je wel weet 
dat je zo niet mag leven.’ Ik zei dat ik 
het begreep. Mijn hele familie ging toen 
op zoek naar een man voor me en acht 
jaar later trouwde ik, met een dominee. 
Mijn vriendin heb ik nooit meer gezien. 
Het emotioneert me elke keer weer 
als ik erover vertel. Na 23 jaar huwelijk 
kwam Hilda in mijn leven. Meteen toen 
we elkaar in de ogen keken sprong er 
iets over. Ze nodigde me uit voor het 
kerkkoor. Ik had als eerste de moed om 
te zeggen dat ik verliefd was op haar, 
gelukkig was het wederzijds. Onze liefde 
zorgde voor enorme heibel binnen de 
kerkgemeenschap, en voor pijn, verdriet 
en verlies in onze families. Maar na een 
leven in verborgenheid kon ik nu eindelijk 
mezelf zijn. Met Hilda was ik twintig jaar 
samen, tot aan haar dood hadden we het 
heel mooi samen. Op zorgopleidingen 
vertel ik met het COC mijn verhaal. De 
jongelui daar komen straks in aanraking 
met mensen die net zo’n verborgen 
geschiedenis hebben als ik. Soms hebben 
die mensen behoefte om daarover te 
vertellen, en geven ze een hint. Meestal 
maar heel subtiel. Of er staat een foto op 
hun kamer van een persoon die belang-
rijk voor ze was. Als studenten alert 
worden op dit soort signalen, kunnen ze 
later het gesprek met cliënten aangaan. 
Het lijkt iets kleins maar het betekent 
zo veel. Als ze dat in hun achterhoofd 
houden, is dat al geweldig. Meer vraag ik 
niet van ze.” 

GERDA TOLK
zet zich met het COC in voor 
LHBTI-vriendelijke zorg

‘Op zorgopleidingen 
vertel ik 
mijn verhaal’

2016
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Dit doet COC 
- Zichtbaar maken van ‘roze’ 50-plussers
- Bouwen en onderhouden van een 

netwerk van roze 50+ ambassadeurs
- Inzetten Roze Loper tolerantiescan om 

het welzijn en de psychische & fysieke 
gezondheid van roze 50-plussers in 
zorginstellingen te verbeteren 

- Faciliteren roze 50+ community 

Dit bereikte COC in 2016 
- Eerste internationale conferentie over 

roze ouderen en zorg
- Eerste ziekenhuis voorzien van Roze 

Loper keurmerk 
- Zichtbaarheid alleroudsten met Roze 

75+ boot tijdens Pride
- Project waarin biculturele LHBTI-

jongeren ervaringen uitwisselen met 
ouderen 

Kom ook in actie!
- Word Roze 50+ ambassadeur: 
 info@roze50plus.nl
- Vraag op rozezorg.nl een Roze Loper 

tolerantiescan aan voor een (ouderen-)
 zorginstelling
- 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

2016OUD & PROUD

Love = Love
Het COC startte in 2016 het project 
Love = Love. Daarin worden biculturele 
LHBTI-jongeren in contact gebracht 
met LHBTI-ouderen. Manon Linschoten: 
“Er zijn paralellen tussen de ervaringen 
die deze jongeren nu doormaken en 
de ervaringen van de ouderen vroeger. 
Veel biculturele jongeren denken dat 
Nederland altijd een walhalla was voor 
LHBTI’s en dat alleen in hun kringen de 
acceptatie soms achterblijft. De verhalen 
van de ouderen, die opgroeiden in een 
tijd dat LHBTI-zijn nog een groot taboe 
was, laten zien dat de problemen die de 
jongeren nu doormaken van alle tijden 
zijn.” Binnen het project trekken tien 
jongeren en tien ouderen met elkaar op. 
De eerste aflevering was een ‘meet & eat’ 
waarbij de deelnemers met elkaar gingen 
eten, bij de volgende ontmoeting was 
er een workshop verhalen schrijven. Zo 
heeft elke bijeenkomst een eigen karak-
ter. Deelnemers zijn enthousiast en het 
project loopt door in 2017. 

Ouder worden in Europa
In juli vond in Amsterdam de eerste 
internationale conferentie plaats over 
roze ouderen en zorg. Roze 50+ was de 
organisator. Initiatieven uit heel Europa 
kwamen bij elkaar om ervaringen en best 
practices uit te wisselen. Deelnemers 
waren afkomstig uit Nederland, Frankfurt 
en Berlijn, Finland, Engeland en Molda-
vië. Manon Linschoten van Roze50+: 
“Vanuit Berlijn was er bijvoorbeeld een 
universitair onderzoeker. Hij houdt zich 
al jaren bezig met dit onderwerp, heeft 
in verschillende landen bekeken wat er 
gebeurt op dit gebied en wat we van 
elkaar kunnen leren. Frankfurt was de 
stad waar de eerste Roze Loper bui-
ten Nederland is uitgereikt. Zij hebben 
het concept doorontwikkeld en nieuwe 
ervaringen opgedaan.” Martin van Rijn, 
staatssecretaris van VWS, opende de 
conferentie, waarna er aan tien thema-
tafels over diverse onderwerpen werd 
gesproken.

Links: Roze 50-plussers op 
de Danspaleismiddag van 
COC’s Shakespeare Club 
tijdens EuroPride

Deelnemers aan de eerste 
internationale conferentie 
over roze ouderen en zorg
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Door inzet van het COC kunnen kinderen 
in Nederland binnenkort waarschijnlijk 
méér dan twee ouders krijgen. Het  
wettelijk discriminatieverbod blijft in 
stand en er is zicht op een expliciet 
wettelijk verbod op trans- en intersekse 
discriminatie. 

 
Historische stap
Een kind moet in Nederland meer dan 
twee ouders kunnen hebben. Daar maakt 
het COC zich al jaren hard voor. De 
kwestie kwam in 2016 in een stroomver-
snelling. Philip Tijsma van COC: “Steeds 
meer kinderen groeien op in zogenaamde 
regenbooggezinnen met drie of vier 
ouders. In praktijk is dat vaak een les-
bisch paar dat een kind opvoed met een 
homopaar, of bijvoorbeeld een homo-
paar dat kinderen heeft met een hetero 
vrouw. Voor deze gezinnen is nu wettelijk 
niets geregeld. De wet doet net alsof er 
maar twee ouders bestaan. Dat is pijnlijk 
voor alle betrokkenen en leidt tot allerlei 
praktische problemen voor kinderen en 
hun ouders.” Mede op aandringen van het 
COC werd in 2014 de Staatscommissie 
Herijking Ouderschap ingesteld, met als 
opdracht te onderzoeken of er in Neder-
land een meerouderschapsregeling moet 
komen. Om de besluitvorming een zetje 
in de goede richting te geven, overhan-
digde COC-voorzitter Tanja Ineke in sep-
tember een petitie met bijna vijfduizend 
handtekeningen voor meerouderschap 
aan minister Van der Steur, de Tweede 
Kamer en de Staatscommissie. Dat 
gebeurde mede namens stichting Meer 
dan Gewenst en magazine Ouders van 

Nu. Op 7 december kwam de Staatscom-
missie na 2,5 jaar studie met het verlos-
sende woord: er moet in Nederland snel 
een goede meerouderschapsregeling 
komen. Justitieminister Van der Steur liet 
direct weten dat de regering dit advies 
wil overnemen. Daarmee werd volledig 
gehoor gegeven aan het pleidooi van het 
COC. Als het nieuwe kabinet het advies 
uitvoert, wordt Nederland het eerste land 
ter wereld waar een kind vier officiële 
ouders kan hebben. Een historische 
stap. Tijsma: “De impact van het besluit 
was duidelijk af te lezen uit de dolblije 
en emotionele reacties van ouders uit 
meeroudergezinnen die bij de presentatie 
van het rapport aanwezig waren. Zij kun-
nen de zaken voor hun kinderen straks 
eindelijk goed regelen.” 

Discriminatiebescherming blijft
Mede dankzij de inspanningen van het 
COC kwam er in 2016 géén inperking van 
het wettelijk discriminatieverbod. Ex-PVV 
Kamerlid Joram van Klaveren had een 
wetsvoorstel ingediend dat de Tweede 
Kamer in december behandelde. Hij wilde 
de artikelen 137 c t/m e van het Wetboek 
van Strafrecht schrappen, waardoor aan-
zetten tot haat, discriminatie en groeps-
belediging niet langer strafbaar zouden 
zijn. Het COC wees regering en Tweede 
Kamer er bij tal van gelegenheden op 
dat door die afschaffing bijna niemand 
in Nederland meer voor (LHBTI-) discri-
minatie zou worden veroordeeld. Philip 
Tijsma van COC: “De inperking zou hele 
concrete gevolgen hebben gehad. Men-
sen die flyers verspreiden waarin wordt 
aangezet tot homohaat, zoals dat in het 
najaar van 2016 gebeurde in Amsterdam-
West, zouden bijvoorbeeld niet meer 
kunnen worden vervolgd als de wet was 
aangenomen. Dat hebben we gelukkig 
kunnen voorkómen, ons pleidooi was 
doorslaggevend.”

Zicht op verbod trans- en  
intersekse discriminatie
Een transvrouw die tijdens haar sollici-
tatie bij een taxibedrijf te horen krijgt 
dat ze de baan niet krijgt omdat ze als 
transgender ‘niet representatief’ zou zijn. 
Het is maar één van talloze voorbeelden 
van discriminatie waar trans- en inter-
sekse personen mee te maken krijgen. 
Werkeloosheidspercentages bij trans-
personen liggen drie tot vier maal hoger 
dan gemiddeld. Al in 2013 zegde minister 
Plasterk (Binnenlandse Zaken) het COC 
daarom politieke steun toe voor een 
expliciet wettelijk verbod op trans- en 
intersekse discriminatie in de Algemene 
wet gelijke behandeling. Een concreet 
wetsvoorstel bleef echter uit. Het COC 
drong daarom in 2016 met een brandbrief 
aan op actie bij de minister en de Tweede 
Kamer. Ook Transgender Netwerk 
Nederland (TNN) en Nederlands Net-
werk Intersekse/DSD (NNID) pleiten voor 
een verbod. In juni antwoorde minister 
Plasterk dat hij zijn belofte aan het COC 
nakomt,en dat er inderdaad een wettelijk 
verbod komt.  >> 
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COC-voorzitter Tanja 
Ineke overhandigt de 
petitie voor meer-
ouderschap aan 
Tweede Kamerleden

Rechts: COC-voorzitter 
Tanja Ineke en Public 
Affairsmanager Philip 
Tijsma vertellen Koning 
Willem-Alexander over 
de politieke agenda 
van het COC

2016
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LISA VAN WIJK
werkt met het COC aan discriminatie-
bescherming voor transgenders 

‘Ik doe dit voor 
anderen transgenders 
die worden 
achtergesteld’

“Ruim 450 keer heb ik gesolliciteerd in 
drie jaar tijd. Waarop je wordt afgewezen, 
daar krijg je nooit echt de vinger achter. 
Tot vorig jaar augustus. Ik had ‘s ochtends 
via een uitzendbureau een fijn gesprek 
gehad bij taxibedrijf Mama in Rotterdam. 
‘s Middags al belde de directrice me op: 
ze was bang dat het klanten zou kosten 
als ze een transgender zou aannemen. Ik 
vertelde het uitzendbureau wat er was 
voorgevallen, in een gesprek met hen 
bevestigde de directrice haar standpunt. 
Daarop stapte ik naar het College voor de 
Rechten van de Mens. Ik werd in het gelijk 
gesteld: het taxibedrijf had mij gediscri-
mineerd. Inmiddels heeft het Openbaar 
Ministerie mijn zaak in behandeling, 
binnenkort gaan ze over tot rechtsver-
volging. Ik ben niet uit op schadevergoe-
ding, geld vind ik niet belangrijk. Ik doe 
dit voor andere transgenders die worden 
achtergesteld. Ik ga door tot ik mijn gelijk 
heb gehaald, om te laten zien dat het wel 
degelijk zin heeft om op te komen voor je 
rechten: dit type discriminatie hoort niet 
thuis in Nederland. COC en Transgender 
Netwerk Nederland maken zich al jaren 
hard voor expliciete wettelijke bescher-
ming van transgenders en intersekse 
mensen. Ik draag mijn steentje bij door 
mijn verhaal te vertellen aan politici en 
in de media. Ik heb goede hoop dat de 
Tweede Kamer akkoord gaat met zo’n 
nieuwe wet. Na de sollicitatie ben ik een 
eigen bedrijf begonnen. Dat gaat heel 
goed: ik heb inmiddels twee personen 
full time in dienst. De goedkeuring van 
anderen heb ik niet meer nodig.”

JOUW BELANGEN
 
LISA VAN WIJK (57)
ROTTERDAM
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>> In augustus pakten drie Kamerle-
den de handschoen op: Vera Bergkamp 
(D66), Keklik Yücel (PvdA) en Liesbeth 
van Tongeren (GroenLinks) maakten 
bekend dat ze een initiatiefwetsvoorstel 
gaan indienen om de zaak te regelen. 

Veiligheid verbeterd
In 2016 meldden zich opnieuw veel 
LHBTI-asielzoekers bij het COC met 
klachten over onveiligheid in de (nood-)
opvang. COC Nijmegen ontving bijvoor-
beeld een klacht van een asielzoeker 
die een briefje met ‘kill gay’ bij zijn bed 
vond en van een man die na weken van 
pestrijen een mes aantrof dat in zijn 
matras was gestoken. Philip Tijsma van 
COC: “We kennen gevallen van LHBTI’s 
die ‘s nachts beurtelings de wacht hielden 
uit angst dat medebewoners ze iets 
zouden aandoen. Wij willen natuurlijk dat 
de daders dan worden aangepakt, maar 
vaak zijn die niet in beeld.” Op aandrin-
gen van het COC stemde de Tweede 
Kamer daarom in maart met een nipte 
meerderheid voor een voorstel van D66 
ter verbetering van de veiligheid voor 
LHBTI’s in asielzoekerscentra (AZC’s). 
Het leidde onder meer tot ‘vleugels voor 
kwetsbaren’ in verschillende AZC’s. Daar 
kunnen LHBTI’s die vrezen voor hun 
veiligheid op hun eigen verzoek apart van 
andere vluchtelingen op adem komen. 
Ook kwam er een netwerk van vertrou-
wenspersonen, aan wie LHBTI-asielzoe-
kers hun problemen kunnen voorleggen. 

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 
gayvote.nl

Dit bereikte COC in 2016 
– Een kind kan binnenkort meer dan twee 

officiële ouders hebben
– Maatregelen om de veiligheid van 

LHBTI-asielzoekers te verbeteren
– Geslachtsregistratie op officiële 

documenten wordt beperkt
– Zicht op expliciet verbod trans- en 

intersekse discriminatie
– Wettelijk discriminatieverbod niet 

ingeperkt 

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 ‘regen-
boogstem’ uit: check standpunten op 
gayvote.nl  

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

 

3 x PROTEST

Politiek wapperen
In april maakte de organisatie van het 
Eurovisie Songfestival bekend dat ‘poli-
tiek wapperen’ met de regenboogvlag 
tijdens het festival verboden zou worden. 
COC-voorzitter Tanja Ineke sprak van een 
‘idiote maatregel’ en het COC schreef een 
brief aan de organisatoren van het Song-
festival met veel publiciteit tot gevolg. Per 
kerende post kreeg het COC antwoord van 
de festivaldirecteur: de maatregel werd 
ingetrokken en er mocht weer gewoon met 
de regenboogvlag gewapperd worden.

Steen
Rapper Steen suggereert in teksten dat 
homo’s vergast moeten worden. Ondanks 
deze uitlatingen mocht hij optreden op 
het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Het COC 
vond dat schandalig en kaartte de zaak aan 
bij de organisatoren. Samen met LHBTI-
activisten riep het COC ook poppodium de 
Melkweg in Amsterdam op om een optre-
den van de rapper af te zeggen. Het leidde 
tot gesprekken met de organisatoren, 
waarin het COC aandrong op het niet meer 
programmeren van artiesten die oproepen 
tot LHBTI-discriminatie. 

Kinderfilmpje
In een suikerzoet tekenfilmpje voor kin-
deren suggereren Jehova’s Getuigen dat 
LHBTI’s naar de hel gaan en dat een sek-
suele gerichtheid kan worden veranderd. 
Een ‘harteloze en schadelijke video’, aldus 
COC-voorzitter Tanja Ineke. In een telefoon-
gesprek van een kwartier liet de woord-
voerder van Jehova’s Getuigen weten niet 
in gesprek te willen met het COC en dat de 
organisatie het filmpje niet offline haalt. 

Geslachtsregistratie beperkt
Geslachtsaanduiding op nieuwe OV-
chipkaarten vervalt per 1 januari 2017, zo 
maakte het kabinet eind 2016 bekend. 
Ook laten veel onderwijsinstellingen de 
geslachtsregistratie op studentenpasjes 
vervallen en vermelden gemeenten voort-
aan alleen nog voorletters en achternaam 
op stempassen. Het COC pleit met TNN 
en NNID al lang voor het beperken van 
geslachtsregistratie en vindt de maat-
regelen positief. COC-voorzitter Tanja 
Ineke: “Verplichte geslachtsregistratie is 
onnodig. Het dwingt mensen in hokjes 
waarin ze zich niet altijd thuis voelen en 
het is een inbreuk op de privacy: het gaat 
de overheid niet aan wat mensen in hun 
ondergoed hebben. Verplichte registratie 
kan bovendien problemen opleveren voor 
mensen die zich niet thuis voelen in het 
hokje man of vrouw en voor intersekse- 
en transgender personen. Denk aan de 
transvrouw in transitie, die leeft als vrouw 
maar de trein wordt uitgezet omdat op 
haar OV-jaarkaart nog een ‘M’ staat.” 
Samen met TNN bereikte het COC in 2016 
ook dat er een aantal genderneutrale 
toiletten komen in de gemeentehuizen 
van onder meer Utrecht en Arnhem. 
Genderneutrale toiletten zijn toeganke-
lijk voor iedereen. Gescheiden toiletten 
kunnen in het dagelijks leven leiden tot 
ongemakkelijke situaties voor onder meer 
transgenders in transitie en mensen die 
zich niet thuis voelen in het vakje ‘man’ 
of ‘vrouw’; zij worden regelmatig wegge-
keken in het dames- én herentoilet. Ook 
veel niet-transgenders vinden de toilet-
tenscheiding onnodig en onpraktisch.  

JOUW BELANGEN

mailto:politiek@coc.nl
mailto:asiel@coc.nl
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AMSTERDAM 
Rainbow Dress 
Tijdens de Pride Walk 2016 werden de 
nationale vlaggen meegedragen van 
landen waar homoseksuele handelingen 
strafbaar zijn. Initiatiefnemers Arnout 
van Krimpen, Jochem Kaan, Mattijs van 
Bergen en Oeri van Woezik maakten, in 
samenwerking met COC Amsterdam, 
van deze vlaggen én de stadsvlag van 
Amsterdam één van de grootste blikvan-
gers van EuroPride: de Rainbow Dress. 
Het is een levend kunstwerk van zestien 
bij zestien meter groot dat oproept tot 
openheid en inclusie, aldus de makers: 
“Als een land de anti-LHBTI wetgeving 
afschaft, zal hun vlag worden vervangen 
door een regenboogvlag. We moedi-
gen mensen aan om actief bij te dragen 
aan verworven vrijheden en deze te 
beschermen en te delen.” De jurk is in 
beheer bij de Amsterdam Rainbow Dress 
Foundation, een stichting met als doel 
wereldwijd bewustwording te stimule-
ren rondom anti-LHBTI wetgeving en de 
gevolgen ervan. Topmodel Valentijn de 
Hingh presenteerde de jurk en fotograaf 
Pieter Henket maakte een fotoreportage 
in het Rijksmuseum met De Nachtwacht 
van Rembrandt op de achtergrond. Beel-
den van de bijzondere jurk gingen de hele 
wereld over. 

MIDDEN-NEDERLAND
Oorkonde voor maatjesproject
In april ontving Martin Oortwijn van COC 
Midden-Nederland de Bob Angelo-oor-
konde voor zijn jarenlange inzet voor het 
Cocktail-project, een maatjesproject van 
het COC dat zich inzet voor het welzijn 
van LHBTI-asielzoekers. Hij kreeg de oor-

konde bij zijn afscheid, na vijf jaar coör-
dinator van het project te zijn geweest. 
COC-directeur Koen van Dijk reikte de 
oorkonde uit: “Het Cocktail-project is 
een model geworden voor andere COC-
verenigingen. Mede door de inzet van 
Martin Oortwijn zijn er nu in het hele land 
COC-maatjesprojecten die zich inzetten 
voor LHBTI-asielzoekers”, aldus Van Dijk. 
“Het Cocktailproject biedt waardevolle 
ondersteuning aan een kwetsbare groep 
LHBTI’s, waarvoor hulp, opvang, ‘roze 
inburgering’ en een warm welkom vanuit 
de LHBTI-gemeenschap erg belangrijk is.”

ZEELAND
Zeeuwse Parel 
voor 50+ Ambassadeurs 
De Roze 50+ Ambassadeurs Zeeland van 
ANBO en COC kregen in oktober 2016 
de eerste Zeeuwse Parel uitgereikt voor 
hun inzet om seksuele diversiteit onder 
ouderen bespreekbaar te maken. De Parel 
is een prijs voor personen, bedrijven of 
organisaties die zich op bijzondere wijze 
inzetten voor de belangen van Zeeuwse 
LHBTI’s. De vrijwilligers waren verheugd 
met de prijs en zeiden te hopen dat die 
deuren opent naar meer verzorgingshui-
zen om seksuele diversiteit bespreekbaar 
te maken. Dat is nodig, vinden de Ambas-
sadeurs, want in Zeeland zijn er nog veel 
– vooral reformatorische – verzorgingste-
huizen waar seksuele diversiteit moeilijk 
ligt.

GRONINGEN
Maatregelen na mishandeling
COC Groningen & Drenthe ging, na de 
afschuwelijke mishandeling van een 
lesbisch stel in april, in gesprek met 

de burgemeester van Groningen over 
maatregelen tegen anti-LHBTI geweld. 
De twee vrouwen werden afgetuigd toen 
ze ’s nachts samen een roze horecagele-
genheid verlieten. De één moest na een 
harde klap op haar keel in het ziekenhuis 
worden opgenomen, de ander hield er 
een blauw oog aan over. Jantine Doorn-
bos van COC Groningen & Drenthe hield 
nauw contact met de slachtoffers en 
pleitte bij de burgemeester met suc-
ces voor maatregelen tegen anti-LHBTI 
geweld in Groningen. 

EINDHOVEN
Transgender jongerengroep
COC Eindhoven breidde in 2016 haar 
activiteiten uit met een transgender 
jongerengroep. Transgender jongeren in 
de leeftijd van twaalf tot en met vijfen-
twintig jaar ontmoeten elkaar daar elke 
twee maanden, voor de gezelligheid maar 
ook om ervaringen uit te wisselen over 
zaken als ‘Hoe vertel je het aan anderen?’, 
verkering en seksualiteit, hormonen, 

operaties, gebruik van puberteitsrem-
mers, sport, kleding, enzovoorts. Ook 
wordt er jaarlijks een familiedag georga-
niseerd voor de familie en vrienden van 
de jongeren. 

ROTTERDAM
Aandacht voor onderwijs
COC Rotterdam voerde in 2016 actie om 
middelbare scholen te wijzen op de ver-
plichting om aandacht te besteden aan 
seksuele- en genderdiversiteit. Op Paarse 
Vrijdag stuurde het COC een brandbrief 
hierover naar alle middelbare scholen in 
Rotterdam en omgeving. In juni gaven 
vrijwilligers van het project Veilige School 
Rotterdam voorlichtingen op het Gra-
fisch Lyceum Rotterdam. Hierbij waren 
wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, 
Jeugd en Zorg) en PvdA-raadslid Co Eng-
berts aanwezig om een goed beeld van 
de gastlessen te krijgen en het belang 
ervan te onderstrepen. De wethouder 
sprak zijn grote waardering uit voor de 
vrijwilligers en hun lessen. 

De Rainbow 
dress voor de 
Nachtwacht 
in het Rijks-
museum
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Het COC zorgde in 2016 voor meer  
ontmoetingsmogelijkheden,  
zichtbaarheid en empowerment voor 
biculturele LHBTI’s.

 
Coming in
Veel aandacht ging in 2016 uit naar het 
uitrollen van COC’s Respect2Love in heel 
Nederland. Respect2love is een commu-
nity voor en door biculturele LHBTI’s, die 
ruim tien jaar geleden in Amsterdam door 
het COC werd gestart. Inmiddels zijn er 
ook succesvolle Respect2Love-groepen 
in Utrecht, Den Haag en Rotterdam – in 
de laatste twee steden samen met res-
pectievelijk Hangout070 en Hangout010. 
Projectleider Susanne te Braak: “Het is de 
bedoeling dat er in het hele land verge-
lijkbare groepen komen, waar biculturele 
LHBTI’s elkaar treffen, zien dat ze er niet 
alleen voor staan en uiteindelijk sterker in 
hun schoenen komen te staan. We kijken 
momenteel met de COC-lidverenigingen 
in onder meer Limburg, Eindhoven, 
Nijmegen en Groningen wat daar de 
mogelijkheden zijn voor Respect2Love. 
We brengen de coördinatoren van de ver-
schillende groepen met elkaar in contact, 
zodat mensen kunnen leren van elkaars 
ervaringen en we straks één mooie lande-
lijke community krijgen, met groepen die 
elk hun eigen lokale karakter hebben.”

2016

Primeur op Canal Parade
Voor het eerst in de geschiedenis van 
de Canal Parade voer in 2016 een boot 
mee van biculturele transgenders. Dit op 
initiatief van Ana Paula Lima en BeyonG 
Veldkamp van Trans United. 
Op de boot stonden transgenders met 
‘roots’ in landen als Suriname, Jamaica, 
Brazilië, Koeweit, Caribisch Nederland, 
Amerika en Duitsland. Ook vrienden en 
bondgenoten voeren mee.
BeyonG: “Met deze boot gaf Trans United 
een positief gezicht en een realistisch 
beeld van de biculturele transgender 
gemeenschap. Belangrijk, want onbe-
kend maakt onbemind. Trans United wil 
laten zien dat biculturele transgenders 
bestaan, dat ze deel uitmaken van de 
samenleving en dat ze trots zijn.” Ook 
voer in de Canal Parade voor de tweede 
keer een boot met Marokkaans-Neder-
landse LHBTI’s mee, helemaal vooraan 
in de optocht. COC Nederland onder-
steunde de initiatiefnemers.

Love me gender
BeyonG Veldkamp, die behalve bij Trans 
United ook actief is bij COC’s Respect-
2Love, deed in 2016 mee aan de eerste 
serie van het EO-programma Love me 
gender. Het programma volgt een aantal 
jonge transgenders die op zoek zijn naar 
liefde: een liefdesrelatie, maar ook de 
acceptatie van mensen in hun omgeving. 
Samen proberen de jongeren elkaar te 
helpen angsten te overwinnen en erva-
ringen te delen. BeyonG kreeg door de 
serie landelijke bekendheid en kon zo 
haar functie als rolmodel voor biculturele 
LHBTI’s optimaal vervullen. 

Opvarenden
van de Trans 
Untited boot 
bij Pride 
Amsterdam
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SEAN-CLAUDE NEUFVILLE  
zet zich met het COC in voor biculturele LHBTI’s

‘Ik help anderen van 
zichzelf te houden’

CULTUUR & GELOOF

SEAN-CLAUDE NEUFVILLE (31) 
AMSTERDAM

“Voordat ik Jamaica verliet had ik nog 
nooit van Amsterdam gehoord, maar 
ik kreeg de kans om naar Nederland 
te vluchten. Jamaica is niet veilig voor 
homo’s en lesbo’s en al helemaal niet 
voor transgenders. Transgenders zijn er 
vrijwel onzichtbaar. In mijn laatste jaren 
in Jamaica heb ik geprobeerd openlijk 
als transgender te leven. Als buschauf-
feur had ik dag in dag uit met mensen 
te maken. Ik was vaak bang, maar ik 
wilde authentiek zijn. Het is een won-
der dat ik het heb overleefd. Ik ben aan 
dat leven ontsnapt en daarvoor ben ik 
dankbaar. Heel erg dankbaar. Nederland 
biedt me de ruimte om Sean te worden. 
Mijn transformatie is niet alleen fysiek, 
maar ook mentaal en spiritueel – het 
hele pakket. Ik leer Nederlands, ik ga 
psychologie studeren en ik leer op tijd 
te komen, maar daar ben ik nog niet zo 
goed in, haha! Ik ben vrijwilliger bij COC 
Amsterdam: bij Trans United Amsterdam 
en de Cocktailavonden die COC organi-
seert voor LHBTI-vluchtelingen. Die clubs 
maakten dat ik me zelf snel op mijn plek 
voelde in Nederland, en ik voel me enorm 
gemotiveerd om dat aan anderen door te 
geven. Ik weet hoeveel stress het geeft 
om vluchteling te zijn en hoe belangrijk 
het is om een plek te hebben waar je 
naartoe kunt gaan om te ontspannen. 
Het is prachtig om te zien hoe anderen 
in de community zich ontwikkelen, een 
betere versie van zichzelf worden en 
meer van zichzelf gaan houden.”
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Het COC steunde  
Nassiri, Souad en 
Mohammed,  
initiatiefnemers van de 
Marokkaanse boot bij 
Pride Amsterdam 

Rechts: Bezoekers 
van een Trans United 
clubavond. Midden: 
Respect2Love bij True 
Colors

Dit doet COC
- Bouwen van sterke communities waar 

biculturele LHBTI’s de kracht vinden om 
zichtbaar 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 Christelijke LHBTI-
organisaties  

 
Dit bereikte COC in 2016 
- Aanzet tot uitbreiding van 

Respect2Love met communities buiten 
de vier grote steden

- Succesvolle maandelijkse clubavonden 
voor transpersonen met een biculturele 
achtergrond

- Toenemende zichtbaarheid biculturele 
LHBTI’s in de media

- Zichtbaarheid biculturele trans-
community met boot tijdens Canal 
Parade

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

- Sluit je aan bij Queeraish/Haardvuur 
Avond voor LHBTI moslims: 
haardvuuravond.nl

- Ondersteun onze biculturele activiteiten 
met een donatie: coc.nl/steun-ons

Solidair met Istanbul Pride 
Turks-Nederlandse LHBTI-activisten 
hielden met het COC in juni een solidari-
teitsbijeenkomst voor de Istanbul Pride 
die door de Turkse autoriteiten was ver-
boden. Het doel was duidelijk maken dat 
LHBTI’s in Turkije er niet alleen voorstaan. 
Het verbod op de Pride past in een reeks 
van optredens van de Turkse regering 
tegen de LHBTI-gemeenschap. Zo werd 
ook de Turkse Trans Pride uiteenge-
jaagd, en werden de Pridemanifestatie 
in Izmir en een bijeenkomst in Ankara 
op de Internationale Dag tegen homo-, 
bi- en transfobie verboden. Het COC riep 
minister Koenders (Buitenlandse Zaken) 
op om bij de Turkse autoriteiten protest 
aan te tekenen tegen het verbod op de 
LHBTI-manifestaties. 

Succesvolle clubavond 
Trans United is de community van COC 
en Transvisie die zich richt op zichtbaar-
heid en empowerment van transgenders 
met een biculturele achtergrond. In 2016 
vonden er maandelijks succesvolle Trans 
United clubavonden plaats in Amsterdam, 
aanvankelijk in bar Soho en later in café 
Queers. Verbinding, zichtbaarheid en 
gezelligheid is waar het tijdens de avon-
den vooral om draait. Elke avond heeft 
een eigen thema en het aantal bezoekers 
varieert van een kleine twintig tot ruim 
zestig per keer. Organisator BeyonG 
Veldkamp: “Veel transgenders hebben 
geen of slechts een beperkt sociaal net-
werk. Je ziet veel eenzaamheid. Met deze 
clubavonden doorbreken we dat. Ieder-
een is welkom, er komen deelnemers uit 
alle hoeken van Nederland op af.” 
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Het COC breidde haar internationale 
werkterrein in 2016 flink uit: de organi-
satie is actief in zestien nieuwe landen. 
Er werden overwinningen geboekt in 
Botswana en bij de VN, en het COC  
was mede-organisator van een wereld- 
conferentie over LHBTI-mensenrechten. 

Internationale uitbreiding
Al jaren ondersteunt het COC wereld-
wijd LHBTI-organisaties in de strijd voor 
acceptatie en gelijke rechten. Het COC 
staat ze bij in het versterken van hun 
organisatie, zodat ze een nog grotere 
factor van betekenis worden in het lokale 
emancipatieproces. Daarbij staat het 
inside-out principe steeds centraal: de 
ondersteuning die het COC biedt, sluit 
aan op de wensen, activiteiten, strate-
gieën en prioriteiten van onze lokale 
partners en op de sociaal-culturele en 
politieke omstandigheden in een land. 
De steun van het COC bestaat meestal 
uit het leveren van expertise, bieden 
van trainingen, het beschikbaar stellen 
van het eigen internationale netwerk en 
financieel bijspringen. Ook steunt het 
COC organisaties in het behartigen van 
LHBTI-belangen bij internationale men-
senrechteninstituten zoals de Verenigde 
Naties.
Het COC breidde haar internationale 
werk in 2016 substantieel uit. Het interna-
tionale team ging, versterkt door negen 
nieuwe collega’s, van start met het 
omvangrijke vijfjarige PRIDE-programma. 
Daarmee worden LHBTI-organisaties en 
activisten bereikt in zestien nieuwe lan-
den waar het COC vaak nog niet eerder 

werkzaam was. Het PRIDE-programma is 
een Strategisch Partnerschap tussen het 
COC en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, dat het project financieel onder-
steunt. Ook Nederlandse ambassades 
zijn onderdeel van het programma. Het 
startschot voor PRIDE werd in februari 
2016 gegeven in Tanzania. Daar gaat het 
COC een samenwerking aan met negen 
LHBTI-organisaties, waaronder partijen 
die specifiek inzetten op versterking 
van de positie van lesbische vrouwen en 
transpersonen. Het werk van het COC 
in tal van andere landen, zoals de hiv-
bestrijdingsactiviteiten in het kader van 
Bridging the Gaps, werd in 2016 voortge-
zet. Het COC is nu actief in het Caribisch 
gebied, Oost-Europa, Centraal-Azië, 
Zuid- en Zuidoost-Azië, het Midden-Oos-
ten en Noord-, West- en Oost-Afrika. 

Doorbraak bij de VN 
De mensenrechten van lesbiennes, 
homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) 
worden een vast onderdeel van de 
agenda van de Mensenrechtenraad van 
de Verenigde Naties. Dat is het gevolg 
van een historische resolutie die de Raad 
in juni 2016 met een ruime meerderheid 
aannam. Ook komt er een onafhankelijke 
VN-expert die gaat rapporteren over 
LHBT-mensenrechten en die landen voor 
schendingen op de vingers kan tikken. 
Het COC streed voor dit besluit bij de 
Mensenrechtenraad in Genève met een 
kleine groep LHBT-activisten en organi-
saties uit de hele wereld. Ondanks felle 
tegenstand van landen als Egypte en 
Rusland, werd de resolutie op 30 juni 
met een ruime meerderheid aangenomen 
(23 voor, 18 tegen).  

Ook behoudende landen als Georgië en 
Mongolië steunden het besluit. Alexan-
der Hammelburg van COC: “De nieuwe, 
onafhankelijke VN-expert maakt het voor 
LHBT-activisten eenvoudiger om geweld 
of discriminatie aan te kaarten bij de VN. 
Vroeger moesten zij steeds een omweg 
zoeken om het thema op de agenda te 
krijgen. Terwijl er wereldwijd zo ver-
schrikkelijk veel discriminatie en geweld 
is tegen LHBT’s. Voor zo’n beetje elke 
onderdrukte groep heeft de VN onafhan-
kelijke experts, behalve voor LHBT’s. Dat 
is nu eindelijk veranderd.”
De VN-expert gaat LHBT-mensenrech-
tenschendingen in landen over de hele 
wereld onderzoeken en brengt daar-
over een officieel verslag uit aan de VN. 
Hammelburg: “De expert kan alleen met 
toestemming van het betreffende land 
op onderzoek uitgaan. Dat betekent dat 
onderzoek in landen als Egypte, Pakistan, 
Rusland of Bangladesh nu nog een brug 
te ver is. Maar er zijn ook veel landen 
waar de expert wél aan de slag kan en 
waar een tik op de vingers door de VN 
het verschil kan maken.”

Overwinning in Botswana
De hoogste rechter in Botswana oor-
deelde in maart 2016 dat de regering 
LHBTI-organisatie LeGaBiBo officieel 
moet erkennen. De overheid van het 
Zuidelijk-Afrikaanse land weigerde jaren-
lang om de organisatie in te schrijven in 
het verenigingsregister, maar de rechter 
besloot dat dat in strijd is met de Grond-
wet. De rechterlijke uitspraak is van 
groot belang: het is een teken van maat-
schappelijke erkenning en maakt dat 
de organisatie eindelijk als volwaardig 
rechtspersoon kan deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer. De strijd van 
LeGaBiBo vertoont sterke gelijkenissen 
met de geschiedenis van het COC, dat 
in 1946 werd opgericht maar pas in 1973 
officieel werd erkend. Als partnerorgani-
satie steunde het COC LeGaBiBo bij deze 
jarenlange juridische strijd. In aanloop 
naar de rechterlijke uitspraak kreeg de 
organisatie steunbetuigingen van LHBTI-
activisten uit tal van Afrikaanse landen. 
Die startten de internetpetitie ‘I STAND 
WITH LEGABIBO’. “Dit is een belangrijke 
overwinning voor de LHBTI-beweging 
in Botswana en een persoonlijke triomf 
voor de vele LHBTI-activisten die zich 
zovele jaren hebben ingezet om dit voor 
elkaar te krijgen”, >

Het COC organiseerde in 
mei 2016 een uitwisselings-
bijeenkomst met tien 
landen in Zuidelijk Afrika
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> zegt COC-buitenlandmedewerker 
Marie Ricardo. Het COC steunt LeGa-
BiBo, behalve bij deze juridische strijd, 
ook bij het ontwikkelen van program-
ma’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het trainen van gezondheidswerkers in 
LHBTI-sensitiviteit en om een project 
dat LHBTI’s op het platteland met elkaar 
in contact brengt zodat ze er niet meer 
alleen voorstaan. LeGaBiBo kreeg in 
september 2016 ook voor elkaar dat de 
Amerikaanse haatprediker Steven Ander-
son het land werd uitgezet en verklaard 
tot ongewenst persoon, nadat hij in een 
lokale radioshow opriep tot het vermoor-
den van homo’s. 

In actie voor mensen-
rechten in Europa 
De Amsterdamse Canal Parade was in 
2016 onderdeel van EuroPride en de 
Europese Commissie voer daarom mee in 
de parade. Aanleiding voor het COC om, 
met activisten uit diverse landen, actie 
te voeren voor LHBTI-mensenrechten 
in de Europese Unie. Het COC eiste dat 
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In het kader van het 
PRIDE programma 
brachten COC 
medewerkers een 
bezoek aan een groep 
die zich inzet voor 
lesbische vrouwen in 
Ghana

Onder: Met LHBTI- 
organisaties uit  
Ethiopië, Kenia,  
Malawi en Tanzania  
organiseerde het 
COC in november een 
regionale uitwisseling
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de Europese Commissie in actie komt 
tegen LHBTI-mensenrechtenschendingen 
door landen als Litouwen. Dit EU-land 
heeft een op Russische leest geschoeide 
antihomowet. Banieren met de oproep 
tot actie hingen langs de hele route van 
de Canal Parade. Het protest genereerde 
veel media aandacht, met items bij onder 
meer het NOS Journaal en op Radio 1. 

Wereldconferentie 
LHBTI-rechten
In juli 2016 organiseerden Nederland 
en Uruguay een grote LHBTI-mensen-
rechtenconferentie in de Uruguayaanse 
hoofdstad Montevideo. Dat gebeurde in 
nauwe samenwerking met het COC en 
haar Uruguayaanse zusterorganisatie 
Ovejas Negras. Die organisaties brach-
ten, met steun van het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken, 
negentig activisten uit de hele wereld 
naar Montevideo om te garanderen dat 
de stem van de internationale LHBTI-
beweging op de conferentie luid en 
duidelijk gehoord zou worden. >

Tijdens  
EuroPride 
voerde het  
COC actie  
voor LHBTI-
mensenrechten 
in Europa 
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Dit doet COC 
- Ondersteunen van LHBTI-organisaties 

in tal van landen bij 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 2016
- Start van het PRIDE programma:  

steun aan LHBTI-organisaties in  
16 nieuwe landen

- Steun bij erkenning van LHBTI-
organisatie LeGaBiBo in Botswana

- Mede organiseren van een 
wereldconferentie over LHBTI-
mensenrechten in Uruguay  

- Mede bewerkstelligen dat de VN 
structureel aandacht gaan besteden  
aan LHBT-mensenrechten

Kom ook in actie!
- Steun LHBTI-activisten in nood:  

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 

‘Steeds 
meer LHBTI’s 
in Botswana 
staan op’
Anna Mmolai-Chalmers werkt met het COC 
aan LHBTI-mensenrechten in Botswana

ANNA MMOLAI-CHALMERS (45), BOTSWANA

FRONT
LINER

“Vier jaar lang hebben we moeten  
procederen, tot de hoogste rechtbank in 
Botswana aan toe. Maar uiteindelijk wer-
den we vorig jaar in het gelijk gesteld: de  
rechter oordeelde dat onze overheid  
LeGaBiBo, de LHBTI-organisatie van 
Botswana, officieel moet registreren. Een 
fantastische overwinning en een besluit 
dat enorm veel voor ons betekent. Want 
zonder die toestemming hadden LHBTI’s 
geen stem, geen toegang tot financiering 
van projecten, geen plek in het debat. 
LHBTI’s in Botswana voelen zich nu 
beschermd, ze weten dat er een club is 
die voor ze opkomt. We slaagden erin om 
een haat predikende pastoor uit de VS te 
weren, we kregen daarbij nota bene bijval 
van dezelfde minister die aanvankelijk 
onze registratie tegenhield. Het maakt 
ons enorm trots op onze regering.  

Het COC is enorm belangrijk voor ons.  
ze steunen ons financieel, maar helpen 
ons ook inhoudelijk met de strategie. 
Met hulp van het COC konden we een 
gezondheidsprogramma starten dat zich 
onder meer richt op het voorkomen en 
behandelen van hiv. Met het COC trainen 
we medewerkers van ziekenhuizen in hoe 
ze betere zorg kunnen verlenen aan  
LHBTI’s. Kort na de registratie van  
LeGaBiBo, besloot iemand om de rechter 
te vragen om artikel 164 van onze Straf-
wet ongeldig te verklaren, dat seks tussen 
personen van het zelfde geslacht straf-
baar stelt. Het laat zien dat onze bewe-
ging groeit en bloeit, steeds meer LHBTI’s 
en hun bondgenoten staan op en spreken 
zich openlijk uit. Ik ben daar enorm trots 
op en het maakt me optimistisch: het 
komt wel goed hier.”   

> Doel van de bijeenkomst was om een 
volgende stap te zetten bij het wereld-
wijd bevorderen van sociale accepta-
tie en het bestrijden van discriminatie 
en geweld tegen LHBTI’s. Drie dagen 
lang spraken de aanwezige overheden, 
organisaties en activisten over strate-
gieën en good practices bij internationale 
samenwerking en besloten ze over ver-
volgstappen om LHBTI-mensenrechten 
wereldwijd te verbeteren. Ook ontwik-
kelden de deelnemers plannen voor een 
betere coördinatie van de politieke en 
financiële steun aan de strijd voor LHBTI-
mensenrechten.
Arjos Vendrig van COC: “De aanwezig-
heid van activisten uit de hele wereld 
zorgde ervoor dat overheden niet 
over, maar mét LHBTI’s spraken. Een 
transvrouw uit Guyana, een intersekse 
persoon uit Australië, een lesbische 
vrouw uit Kenia: de diversiteit van de 
groep plaatste de dagelijkse realiteit van 
LHBTI’s uit alle hoeken van de wereld in 
het middelpunt van de conferentie.” 
Tijdens de bijeenkomst werd de Equal 
Rights Coalition gelanceerd. Negenen-
twintig landen uit verschillende regio’s 
van de wereld spraken af dat ze zich 
met deze coalitie samen gaan inzetten 
voor betere bescherming van LHBTI’s in 
wetgeving, beleid en uitvoering. Het gaat 
dan om verbetering van de situatie in de 
landen zélf, maar ook om samen misstan-
den elders in de wereld aan de kaak te 
stellen en andere landen te ondersteunen 
en aan te zetten tot actie.
 



  

BATEN   
Baten eigen fondsenwerving 344.169 198.480 344.630
Baten uit acties van derden 76.973 161.466 154.457
Subsidies van overheden 6.217.013 8.020.430 3.944.451
Overige baten 14.299 15.400 15.569
   
TOTAAL BATEN 6.652.454 8.395.776 4.459.107
   
LASTEN   
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN [A]   
Projecten internationaal 3.772.499 5.761.884 2.226.061
Projecten nationaal 1.355.816 1.082.697 1.040.735
Communicatie & 
  beleidsinformatie 295.715 246.882 227.970
Federatieactiviteiten 80.130 142.954 61.283
   
WERVING BATEN [B]   
Kosten eigen fondsenwerving 109.872 223.404 193.571
Kosten acties derden 1.289 2.436 4.166
Kosten verkrijging  
  subsidies overheden 104.099 121.034 106.390
   
BEHEER EN ADMINISTRATIE [C]   
Kosten beheer en administratie 753.714 648.760 452.101
   
TOTAAL LASTEN [A+B+C] 6.473.134 8.230.051 4.312.277
   
RESULTAAT 179.320 165.725 146.830
   
RESULTAATBESTEMMING   
Legaten en Schenkingen -1.000 -2.000 -618
Bestemmingsreserve: 
- projectontwikkeling 7 0 -33.069
- fondsenwerving -7.329 -20.000 -11.853
- Bob Angelo Fonds 7.836 0 66.148
- Jong en School 2.500 0 0
Continuïteitsreserve 177.306 187.725 126.222
   
TOTAAL 179.320 165.725 146.830
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Naar het oordeel van de  
onafhankelijk accountant 
geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het 
vermogen van de Federatie van 
Nederlandse Verenigingen tot 

Integratie van Homoseksualiteit 
COC Nederland per 31 
december 2016 en van het 
resultaat over 2016. Beiden 
zijn in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, in het 

bijzonder de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende Instellingen’. 

Het volledige financiële jaar-
verslag van COC Nederland is te 
downloaden op www.coc.nl

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016  2015
   
   
VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa 15.277  14.259
Materiële vaste activa 179.950  15.659
Financiële vaste activa 16.971  0
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 425.617  554.972
Liquide middelen 5.900.266 4.233.580

TOTAAL ACTIVA 6.538.081               4.818.470 
    
RESERVES EN FONDSEN   
Continuïteitsreserve -212.886  -390.192
Bestemmingsreserves 267.384  265.370
Subtotaal (a) 54.498  -124.822
   
LANGLOPENDE SCHULDEN   
Achtergestelde leningen (b) 433.370  485.017

Garantievermogen (a+b) 487.868  360.195
   
VOORZIENINGEN   
Overige voorzieningen 45.985  9.237
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 6.004.228              4.449.038 
  
TOTAAL PASSIVA 6.538.081 4.818.470
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MEDEWERKERS COC

Koen van Dijk (directeur)

Nikky Bode (stagiair)
Yuri de Boer
Pieter Boone
Susanne te Braak
Jan-Willem de Bruin
Nikki Brörmann
Larissa Buschmann
Jouke van Buuren
Joost van Dantzig
Liesbeth Devos
Geert-Jan Edelenbosch
Döne Fil
Smita Gayadin
Nina Guillerme
Joyce Hamilton
Alexander Hammelburg
Renate Hartman
Daphne Heijmering
Sabine Jansen
Anne Jong
Elke de Jong
André Kip (stagiair)
Kamala Laghate
Bram Langen
Petra Luiken
Jantien Meijer
Manon Linschoten
Zohra Maipauw
Sundri Meindersma (stagiair)
Joris Nees
Brian van Nunen
Tugba Özer
Marie Ricardo
René van Soeren
Omar Sulaiman
Syinat Sultanalieva
Tieneke Sumter
Philip Tijsma
BeyonG Veldkamp
Arjos Vendrig
Giovanny Virdis (stagiair)
Abigail Verschuren (stagiair)
GJ Wielinga
Robert Witlox
Jeanne Wolbers
Jessica van Zadelhoff
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REDACTIE
Caspar Pisters, Philip Tijsma

ART DIRECTION + ONTWERP
Annelies Frölke, Marjolein Rams

PORTRETTEN FRONTLINERS
Marije Kuiper

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 2016 ONTVING HET COC 
BIJDRAGEN VAN:

Leden en donateurs van 
  het COC 

Aids Fonds
Asiel, Migratie en Integratie 
Fonds (EU)
Bavo Stichting
Gemeente Amsterdam
HEMA
Janivo Stichting
Microsoft Filantropy
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur   
  en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken 
  en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport
Ministerie Veiligheid en Justitie
NS Groep NV
Nike European Operations BV
Nuon Sales Nederland NV
Oranje Fonds
Servicepunt Emancipatie
Stichting Dignity Nederland
Stiftung Open Society Institute
Stichting Vriendinnen & 
  Vrienden van Schorer
VSB fonds
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CONTACT

‘Door het  
COC voelde ik  

me snel thuis in 
Nederland’ 

SEAN-CLAUDE NEUFVILLE
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‘Opkomen 
voor je  
rechten heeft 
zin’
LISA VAN WIJK

COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 
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