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‘Ik had soms wel eens het gevoel, ik kan 
er beter een eind aan maken; het lijkt 
alsof niemand mij aardig vindt, dat nie-
mand mij mag, omdat ik homo ben.’ dat 
zei een 17-jarige scholier over de sfeer op 
school na zijn coming out, in een televi-
sieprogramma over verplichte voorlich-
ting. Het is een gevoel dat veel lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en transgender 
(lHbt) scholieren herkennen. 
Het is nog altijd lastig om uit de kast te 
komen, zeker als er op school nooit over 
het onderwerp gesproken wordt. daarom 
plaatste CoC nederland het jaar 2011 in 
het teken van verplichte voorlichting. in 
april startten we een nationale internet-
petitie, tijdens de Amsterdamse Gay Pri-
de hingen er spandoeken aan elke brug 
en er vlogen zelfs vliegtuigjes met onze 
boodschap boven de grachtenparade. 
ook protesteerden we, met tal van 
enthousiaste CoC-ers, bij de tweede 
Kamer tegen de weigerambtenaar. tien 
jaar na openstelling van het huwelijk 
mogen ambtenaren nog altijd weigeren 
om paren van gelijk geslacht te trouwen. 
discriminatie op de mooiste dag van je 
leven. 

voor de lHBT-beweging was 2011 een 
historisch jaar. de mensenrechtenraad 
van de Verenigde naties erkende voor 
het eerst dat lHbt-rechten mensenrech-
ten zijn. Aan dat resultaat leverde het 
CoC een belangrijke bijdrage. ook teken-
den vertegenwoordigers van zeventien 
kerkgenootschappen, onder begeleiding 
van lKP en CoC, ‘s werelds eerste verkla-
ring tegen geweld tegen homoseksuelen. 
onze lidverenigingen organiseerden een 
scala aan activiteiten. Van een veelkleu-

rige picknick bij het 40-jarig bestaan van 
CoC nijmegen tot de themabijeenkomst 
Gayleluja van CoC deventer. de jarenlan-
ge inzet van al die duizenden CoC-vrijwil-
ligers werd in mei 2011 bekroond met de 
toekenning van de Jos brink Staatsprijs 
voor lHbt-emancipatie.

en er gebeurde nog zoveel meer. er 
kwam een webcommunity voor roze 
ouderen. We breiden onze internationale 
activiteiten uit naar Afrika en Zuid-Ame-
rika en het CoC en de Vrije universiteit 
presenteerden het eerste europese on-
derzoek naar lHbt-asielbeleid. 
Samen hebben we impact. dat bleek 
maar weer toen een Kamermeerderheid 
op 15 november stemde voor afschaffing 
van het fenomeen weigerambtenaar. dat 
bleek ook toen minister Van bijsterveldt 
op 16 november, na jarenlang aandringen 
door het CoC, eindelijk besloot om voor-
lichting op elke school verplicht te stellen. 
dat onze gezamenlijke inspanningen ge-
waardeerd worden, blijkt bijvoorbeeld uit 
een mailtje dat Vera ontving van diezelf-
de 17-jarige scholier die hierboven wordt 
aangehaald. Hij was zo enthousiast over 
verplichte voorlichting op scholen, dat hij 
haar een liedje stuurde; ‘isn’t she lovely’, 
van Stevie Wonder.  

vera Bergkamp, Wouter neerings, 
Michel van driel, eunice den Hoedt 
(bestuur 2011), Koen van dijk (directeur)

Frontliners zijn cruciaal in de coc- 
aanpak. Het zijn de gedreven voor-
vechters in de ‘frontlinie’ van het 
acceptatieproces:  jonge activisten, 
docenten, multiculturele jongeren, 50+ 
ambassadeurs en voorvechters in landen 
als Suriname. 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 neddo, 
jeannette, döne, Ton en Tieneke 
letterlijk en figuurlijk het gezicht van dit 
jaarverslag. op tal van plaatsen in het 
verslag lees je hoe je, net als hen, zelf in 
actie kunt komen. 
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nieuwjaarsreceptie
op 23 januari organiseerde het CoC op-
nieuw een grote nieuwjaarsreceptie voor 
de hele nederlandse lHbt-beweging. 
mede namens organisaties als de Gay 
Krant, ZijaanZij en transgender netwerk 
nederland, ontving het CoC honderden 
gasten, onder wie prominenten als de 
Amsterdamse burgemeester eberhard 
van der laan, Joop en Jeanine van den 
ende, Hans van maanen en boris dittrich. 
mathilde Santing luisterde het feest op 
door een nieuw, zelfgeschreven lied ten 
gehore te brengen.

Hoe heb jij het geleerd? 
Samen met de AVro lanceerde het CoC 
aan de vooravond van de Amsterdamse 
Gay Pride de online test Hoe heb jij het 
geleerd? Wie de vragen beantwoordt, 
ontdekt hoeveel of hoe weinig hij  
eigenlijk weet over homoseksualiteit en 
transgenders. 
met de test wilden het CoC en de AVro 
de aandacht vestigen op de noodzaak 
van verplichte voorlichting op de ne-
derlandse scholen. twee derde van de 
scholieren krijgt helemaal geen voorlich-
ting over homo- en transseksualiteit en 
dat leidt tot vooroordelen en soms zelfs 
tot geweld.

jos Brink Prijs
‘de staatsprijs voor de emancipatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele man-
nen,  biseksuelen en transgenders’, ofwel 
de Jos brinkprijs, werd in 2011 toegekend 
aan alle vrijwilligers van het CoC. Zij 
kregen een kunstwerk en tienduizend 
euro als dank voor hun bijdrage aan de 
verbetering van de positie van lHbt’s in 
nederland. Al 65 jaar zetten duizenden 
vrijwilligers zich met hart en ziel in voor 
het CoC en mede dankzij hen is neder-
land een van de meest lHbt-vriendelijke 
landen ter wereld geworden; 91 procent 
van de bevolking zegt geen moeite te 
hebben met homoseksualiteit. 
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
de internationale dag tegen Homofobie 
(idAHo) in de Koninklijke Schouwburg in 
den Haag, reikte minister van bijsterveldt 
(emancipatie) de Jos brinkprijs uit aan 
CoC-voorzitter Vera bergkamp en zes 
vrijwilligers. in haar dankwoord riep berg-
kamp hetero’s en homo’s op om zelf óók 
vrijwilliger te worden bij het CoC. ‘er valt 
nog veel te doen voor de emancipatie 
van lHbt’s, ook in nederland. Het CoC 
bestaat 65 jaar, maar we gaan nog niet 
met pensioen.’

‘Die zijn een 
stuk cooler dan 
20 jaar geleden’
Claudia de breij over het CoC in 
de Wereld draait door
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‘Uit de kast werkt beter!’ 
Het CoC koos dit motto voor Coming 
out dag 2011, omdat een derde van de 
lHbt’s in nederland op zijn of haar werk 
niet uit de kast is. 14 Procent van de lesbi-
sche vrouwen, 28 procent van de homo-
seksuele mannen en 75 procent van de 
transgender-werknemers krijgt te maken 
met negatieve reacties.  
ter gelegenheid van Coming out dag, op 
11 oktober, verspreidde het CoC een half 
miljoen regenboogposters. die hingen 

onder andere op de werkvloer bij Postnl, 
Abn Amro, Shell en de nederlandsche 
bank. Het startschot voor de campagne 
werd die dag gegeven bij europa’s groot-
ste olieraffinaderij in Pernis. onder andere 
nederland 1 en radio 1 deden live verslag 
van het moment waarop een gigantische 
versie van de Coming-outposter werd 
ontrold. daarbij waren CoC-voorzitter 
Vera bergkamp, general-manager Shell 
Pernis bart Voet en een vertegenwoordi-
ger van de FnV aanwezig.

Startschot Coming out dag 2011 ‘uit de kast werkt beter!’
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COC-voorzitter Vera Bergkamp werd door de 
lezers van de populaire community website gay.nl 
gekozen tot Gay Icon 2011



Bob angelo Penning
Het CoC reikte de bob Angelo Penning 
2011 uit aan ellie lust, voor roze in blauw, 
en aan fotograaf erwin olaf. Het CoC 
eerde hen in het bijzonder voor hun strijd 
tegen geweld tegen lHbt’s. erwin olaf 
deed tijdens zijn uitzending van Zomer-
gasten een emotionele oproep tegen het 
toenemende homofobe geweld dat hij 
om zich heen signaleert. onder het motto 
‘ik ben woedend’ organiseerde hij later 
dat jaar in Paradiso de black tea Party. 
dit gemaskerde bal was, in olafs woor-
den: ‘een statement tegen de toenemen-
de intolerantie tegenover homo’s.’
de andere penning werd in ontvangst 
genomen door ellie lust, namens roze 
in blauw. de politie in het algemeen, en 
het korps Amsterdam-Amstelland in het 
bijzonder, krijgt dankzij dit roze netwerk 
meer oog voor de bestrijding van homo- 
en transfoob geweld. door het instellen 
van bijvoorbeeld een speciaal telefoon-
nummer waar deskundigen lHbt’s te 
woord staan, verlaagt het netwerk de 
drempel om aangifte te doen. dat ver-
sterkt het vertrouwen van lHbt’s in de 
politie.

Fleeing Homophobia
in heel europa, ook in nederland, worden 
asielverzoeken van lHbt’s regelmatig 
afgewezen op grond van vooroordelen en 
stereotypen. dat is een van de conclu-
sies uit Fleeing Homophobia, de eerste 
europese studie naar lHbt-asielbeleid. 
Het onderzoek is een gezamenlijk project 
van CoC nederland (Sabine Jansen) en 
de Vrije universiteit Amsterdam (prof. 
thomas Spijkerboer). in september 2011 
presenteerden zij samen de conclusies.  
Het rapport brengt het asielbeleid met 
betrekking tot lHbt’s in europa in kaart 
en inventariseert goede voorbeelden 
om zo tot een beter beleid te komen. uit 
het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
asielaanvragen soms geweigerd worden 
als men vindt dat de aanvrager zich ‘niet 
nichterig’ gedraagt en daaruit conclu-

deert dat hij geen homo kan zijn. ook 
worden asielzoekers geweigerd met de 
mededeling dat ze veilig terug kunnen als 
ze hun seksuele oriëntatie of genderiden-
titeit maar geheim houden. er wordt bij 
asielbeslissingen onvoldoende rekening 
gehouden met het feit dat homoseksua-
liteit in veel landen strafbaar is. ‘Asielzoe-
kers uit deze landen moeten in beginsel 
asiel krijgen’, stellen de onderzoekers. in 
italië gebeurt dat al en de onderzoekers 
presenteren dit als een voorbeeld voor 
andere europese landen.

Fleeing Homophobia werd gefinancierd 
door de europese Commissie. Het CoC 
gebruikt de resultaten om zowel de ne-
derlandse als andere europese overhe-
den aan te spreken op verbetering van 
hun asielbeleid voor lHbt’s.

coc van alle KanTen 
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bob Angelo laureaat erwin olaf met Joop en 
Janine van den ende op CoC’s nieuwjaarsreceptie 
2011 

links: Fleeing 
Homophobia-auteurs 
thomas Spijkerboer 
(Vu) en Sabine Jansen 
(CoC) met de lesbische 
asielzoekster Prossy 
Kakooza uit oeganda
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de sfeermeter
in het voorjaar lanceerde het CoC de 
Sfeermeter. op een website en via ap-
plicaties voor linkedin en Facebook, 
konden belangstellenden meten hoe het 
op hun werk gesteld is met homo- en 
transvriendelijkheid: top of absolute 
horror. Ze kregen het resultaat meteen 
te zien. meer dan vijfduizend mensen be-
keken de Sfeermeter. Als vervolg hierop 
presenteerde het CoC in het najaar een 
top 100 van lHbt-vriendelijke bedrijven, 
gebaseerd op het oordeel van de invul-
lers van de vragenlijst. de Sfeermeter was 
bedoeld om mensen op speelse wijze te 
triggeren even stil te staan bij de vraag 
hoe lHbt-vriendelijk de sfeer binnen hun 
bedrijf nu echt is en wat ze kunnen doen 
om die te verbeteren. 
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Zelfmoordcijfers liggen 
onder LHBT-jongeren 
tot vijf keer hoger dan 
onder heterojongeren. 
Dat blijkt uit het 
onderzoek ‘Steeds 
Gewoner, nooit gewoon’ 
van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau

Front
liner

Het coc behartigt jouw belangen.  
We brengen continu problemen op het 
gebied van lHBT-emancipatie onder de 
aandacht van de regering, de Tweede 
Kamer en de media en we stellen 
concrete oplossingen voor. Het coc 
ondersteunt activisten die zelf lHBT-
belangen op de politieke agenda willen 
plaatsen in de landelijke Werkgroep 
Politiek (lWP). Bij verkiezingen 
informeren we op gayvote.nl over de 
standpunten van politieke partijen over 
‘roze’ politiek. 

Interview neddo sibum
‘ik heb veel geluk gehad’, besefte neddo 
Siebum toen hij bij CoC’s Jong & out in 
contact kwam met andere homojonge-
ren. de toen 14-jarige gymnasiumleerling 
uit Amsterdam zag dat niet iedereen een 
veilige, begripvolle omgeving om zich 
heen had. ‘Als het zelfs voor mij al niet 
eenvoudig was om mijn eigen plek te 
vinden, hoe moeilijk moet het voor hen 
dan wel niet zijn?’

Het was voor hem reden actief te wor-
den. Hij startte een Gay-Straight Alliance 
(GSA) op zijn eigen school en als er 
voorlichters van het CoC langskwamen 
voor een les, zorgde neddo dat hij daar 
zo vaak mogelijk bij aan kon schuiven. ‘ik 
merkte al snel dat die lessen een laag-
drempelige en effectieve manier zijn om 
vooroordelen weg te nemen en begrip te 
kweken. ‘ 

Het liefst was hij samen met de voorlich-
ters alle scholen langsgegaan, maar hij 
moest zelf ook nog wat lessen volgen. 

neddo sIeBUM
voerde met het CoC  
actie voor verplichte 

voorlichting

 ‘Iedereen is 
onzeker en 

kwetsbaar, 
maar homo- en 

transgender 
jongeren nog 

veel meer’
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joUW Belangen

toen CoC nederland hem vroeg om 
mee te doen aan de campagne rondom 
verplichte voorlichting op school, voelde 
neddo zich geroepen. ‘ik heb veel media 
te woord gestaan. Het begon bij Paul de 
leeuw en er volgden vele kranten, radio1, 
noem maar op.’ 

Zijn motivatie is persoonlijk en tegelijk 
heel maatschappelijk betrokken: ‘ik vind 
het schokkend dat de maatschappij en de 
politiek jongeren zo aan hun lot overlaat. 
de periode tussen je 12e en je 18e is heel 
vormend. iedereen is onzeker en kwets-
baar, maar homo- en transgender jonge-
ren nog veel meer. dan kun je als politiek 
en samenleving niet zeggen: ‘zoek jij 
het zelf maar uit’. Volwassenen moeten 
daarin hun verantwoordelijkheid nemen.’
in 2011 was neddo tijdens de Gay Pride 
medeverantwoordelijk voor de Jong&out 
boot, waarop ook volop aandacht werd 
gevraagd voor verplichte voorlichting. 
Vanaf de boot stond hij het noS Journaal 
te woord en riep minister Van bijster-
veldt op om homoseksuele scholieren die 
‘schreeuwen om verplichte voorlichting’ 
niet in de steek te laten. 

inmiddels heeft neddo eindexamen 
gedaan en vindt hij het tijd om het stokje 
door te geven. ‘dankzij Jong& out en het 
CoC ben ik gegroeid. dat die verplichte 
voorlichting er nu eindelijk komt, is een 
prachtig hoogtepunt. ik doe nu een 
stapje terug, maar zal altijd betrokken 
blijven bij het CoC. Als die verplichting 
straks daadwerkelijk is ingevoerd, wil ik 
zelf graag voorlichting gaan geven op 
middelbare scholen.

voorlichting verplicht
in 2011 besloot het kabinet eindelijk om 
voorlichting over homo- en transseksuali-
teit op elke school in nederland verplicht 
te stellen. Het CoC voerde daarvoor lang 
en intensief campagne. in december 
2009 en juni 2011 vroeg een Kamermeer-
derheid, naar aanleiding van brieven van 
het CoC, aan minister Van bijsterveldt 
(emancipatie) om de voorlichting ver-
plicht te stellen. toen in 2011 bleek dat de 
minister dat niet wilde, startte het CoC 
een internetpetitie, die door 13 duizend 
mensen werd getekend. tijdens de jaar-
lijkse Gay Pride begin augustus hingen 
aan alle bruggen grote spandoeken en 
cirkelden vliegtuigjes boven de botenpa-
rade met de tekst: ‘Voorlichting op elke 
school’. Voordat de minister zelf op de 
regeringsboot stapte, sprak ze met een 
homoseksuele leerling die haar nogmaals 
uitlegde waarom voorlichting zo essenti-
eel is. 
CoC-voorzitter Vera bergkamp voer als 
gast van minister Van bijsterveldt mee op 
de regeringsboot en maakte het stand-
punt van het CoC tijdens de tocht met 
behulp van buttons en posters zichtbaar. 
ook op CoC’s Jong & out-boot, die vlak 
achter de regeringsboot voer, vroegen 
jongeren aandacht voor verplichte voor-
lichting. deze acties zorgden voor veel 
media-aandacht. Het noS-Journaal en 
rtl-nieuws deden er verslag van en de 
AVro nam het mee in haar live-verslag 
van de dag. 
uiteindelijk besliste minister Van bijster-
veldt op 16 november 2011 tijdens een de-
bat met de Kamer om voorlichting over 
homo- en transseksualiteit op elke school 
verplicht te stellen. CoC-voorzitter Vera 

bergkamp sprak na afloop van een grote 
overwinning voor alle lHbt-jongeren. 
Want hoewel meer dan 80 procent van 
de homojongeren aangeeft meer voor-
lichting over homo- en transseksualiteit 
te willen om iets aan het slechte klimaat 
op school te doen, krijgt twee derde van 
de leerlingen op school nooit iets over die 
onderwerpen te horen.

Bestrijden van homofoob geweld
in 2011 bleek dat het aantal geregistreer-
de geweldsincidenten tegen lHbt’s met 
54 procent was gestegen. Het CoC deed 
namens tal van organisaties sugges-
ties aan de minister en staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie om homo- en 
transfoob geweld tegen te gaan. dat 
heeft tot concrete resultaten geleid. om 
te beginnen is de strafeis voor discrimine-
rend geweld met 100 procent verhoogd. 
daarnaast komt er een campagne om de 
aangiftebereidheid onder lHbt’s te ver-
hogen en zal er bijzondere aandacht wor-
den besteed aan bestrijden van geweld 

tegen lesbiennes en transgenders. Verder 
krijgt ieder politiekorps in nederland een 
Roze-in-Blauw-team.
na een gesprek van het CoC met Herman 
bolhaar, de voorzitter van het college van 
procureurs-generaal van het openbaar 
ministerie, is bovendien een landelijk 
netwerk van veiligheidscoördinatoren in 
het leven geroepen. dit bestaat uit me-
dewerkers van de CoC-lidverenigingen, 
de politie en het openbaar ministerie. 
dankzij dit netwerk zijn zij sneller in staat 
om signalen over geweld tegen lHbt’s op 
te pikken, uit te wisselen en dit geweld te 
bestrijden. 

asielbeleid
Het CoC voerde verschillende gesprek-
ken met minister leers van immigratie, 
integratie en Asiel om aan te dringen 
op een beter asielbeleid voor lHbt’s. 
ook veiligheid in asielzoekerscentra was 
onderwerp van gesprek, omdat lHbt’s 
daar vaak te maken krijgen met fysiek 
en verbaal geweld van andere asielzoe-
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CoC-voorzitter Vera bergkamp pleit op de boot van minister Van bijsterveldt voor verplichte voorlichting



organisaties is het cruciaal dat iemands 
persoonlijke overtuiging tot het andere 
geslacht te behoren doorslaggevend 
wordt voor de geslachtsregistratie, in 
plaats van fysieke kenmerken. nu bepaalt 
de wet nog dat transgenders zich eerst 
onvruchtbaar moeten laten maken voor 
zij hun geslachtsregistratie mogen laten 
wijzigen. Hoewel de onvruchtbaarheidseis 
in het nieuwe wetsvoorstel vervalt, zijn de 
belangenorganisaties nog kritisch over de 
voorwaarde in de concepttekst dat een 
‘deskundige’ moet verklaren of iemand 
daadwerkelijk tot het andere geslacht 
behoort. 

steun voor ontslagen docent
toen leerkracht duran renkema op zijn 
gereformeerde basisschool vertelde dat 
hij een relatie heeft met een man, werd 
hij direct geschorst. uit dit voorval blijkt 
opnieuw hoe schrijnend de ‘enkele-feit-
constructie’ op persoonlijk vlak kan uit-
pakken. die constructie schrijft voor dat 
een school op bijzondere grondslag een 
leerling of docent weliswaar niet vanwege 
het enkele feit dat hij of zij homoseksueel 
ís mag wegsturen, maar wel zodra hij of zij 
daar openlijk naar leeft. 
duran renkema vocht zijn ontslag aan 
en diende een klacht in bij de Commissie 
Gelijke behandeling. Het CoC onder-
steunde hem door media-aandacht voor 
de kwestie te vragen in programma’s als 
nieuwsuur. daarin drong het CoC aan op 
afschaffing van de enkele-feitconstructie. 
ook startte het CoC een inzamelingsactie 
voor duran renkema om een advocaat 
te kunnen bekostigen. Advocatenbureau 
Kennedy Van der laan stond renkema te-
gen een sterk gededuceerd tarief terzijde. 

kers. een ander gespreksonderwerp was 
de eis uit het regeerakkoord dat alleen 
getrouwde nederlanders hun partner uit 
het buitenland mogen laten overkomen. 
omdat lHbt’s in de meeste landen niet 
kunnen trouwen, maakt deze eis het voor 
hen bijna onmogelijk in nederland samen 
te leven met hun buitenlandse partner. 
de minister zegde toe om adviesbureau 
deloitte een onafhankelijk onderzoek te 
laten uitvoeren naar de veiligheid van 
lHbt’s in asielzoekerscentra. daarnaast 
komt hij met een voorstel dat het lHbt’s 
alsnog mogelijk maakt om hun buiten-
landse partner naar nederland te laten 
komen. 

Weiger de weigerambtenaar
op 1 april 2011 werd gevierd dat het hu-
welijk voor paren van gelijk geslacht tien 
jaar was opengesteld. Voor het CoC was 
dat aanleiding om aandacht te vragen 
voor de verschillen die er nog steeds zijn 
met het ‘heterohuwelijk’. in een open 
brief in de Volkskrant pleitte het CoC 
ondermeer voor het afschaffen van de 
weigerambtenaren; ambtenaren van de 
burgerlijke stand die weigeren paren van 
hetzelfde geslacht te trouwen. Het CoC 
bracht deze kwestie in 2011 ook bij tal 
van gelegenheden onder aandacht van 
Kamerleden en bewindspersonen en or-
ganiseerde onder andere een protest bij 
het gebouw van de tweede Kamer. Ver-
antwoordelijk minister donner weigerde 
een gesprek met het CoC. Wel vroeg 
het kabinet in het najaar advies over de 
kwestie aan de raad van State. Het CoC 
karakteriseerde dit als een bizarre vertra-
gingstactiek; er lag immers al een advies 
van de Commissie Gelijke behandeling 

dat weigerambtenaren in het ongelijk 
stelde. na een debat stemde de Kamer 
op 15 november voor een motie die de 
regering vraagt om op korte termijn een 
einde te maken aan het fenomeen weige-
rambtenaar. 

Intensivering Homobeleid
namens tal van lHbt-organisaties deed 
het CoC concrete suggesties aan minister 
Van bijsterveldt (emancipatie) voor haar 
nota Hoofdlijnen LHBT-emancipatie. Zij 
nam diverse voorstellen over. Zo werd 
het emancipatiebudget met 40 procent 
verhoogd en kwam er meer geld voor 
Gay-Straight Alliances op scholen. uit 
de nota spreekt een grote internationale 
ambitie. nederland wil binnen de eu en 
de Vn een voortrekkersrol gaan vervullen 
in de strijd voor lHbt-rechten. ook gaat 
Van bijsterveldt zich inzetten voor lHbt-
emancipatie op de Antillen. 

Betere transgenderwetgeving
in september 2011 presenteerde staats-
secretaris teeven (Veiligheid en Justitie) 
een conceptwetsvoorstel dat het voor 
transgenders eenvoudiger maakt om hun 
geslachtsaanduiding op officiële docu-
menten te laten wijzigen. Het CoC en 
transgender netwerk nederland (tnn) 
pleiten daar sinds 2008 voor. Voor deze 

joUW Belangen

duran renkema
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Kom ook in actie!
- ondersteun onze acties en petities op 

CoC.nl, twitter en Facebook
- beschik je over specifieke expertise of 

ben je politiek actief? Sluit je aan bij 
CoC’s landelijke Werkgroep Politiek. 
meer info: politiek@coc.nl. 

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

- breng bij verkiezingen een ‘roze stem’ 
uit. Check de standpunten van politieke 
partijen op gayvote.nl 

doelen voor 2012
- een wettelijke regeling die een 

eind maakt aan het fenomeen 
weigerambtenaar

- Geen lHbt-asielzoekers meer 
terugsturen naar irak

- invoering verplichte voorlichting op 
 elke school in nederland
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‘Het ene moment bad ik 
tot god en vijf minuten 
later zoende ik een 
meisje. Ik voelde me 
een verrader, alsof ik 
god, m’n familie en alle 
andere moslims bedroog. 
Zo wilde ik helemaal niet 
zijn’
Moenira shirwa, drijvende kracht achter 
respect2love

Front
liner

Het coc steunt jongeren die zich actief 
inzetten voor acceptatie van lHBT’s. 
Zo zijn er de gay-straight alliances 
(gsa’s) waarin heteroseksuele, lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en  trans-
gender leerlingen samen werken aan 
een lHBT-vriendelijke school met een 
tolerante sfeer. als de school daar niet 
voor openstaat neemt het roze-olifant-
team desgevraagd contact op met de 
schoolleiding. de jong&out community 
biedt lHBT-jongeren tot en met 18 jaar 
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en 
via het gsa-docentennetwerk ontwik-
kelen leerkrachten ideeën om de accep-
tatie van lHBT’s op school te verbete-
ren. natuurlijk zorgt het coc ook voor 
voorlichting in de klas en hebben we met 
expreszo een sterke jongerenorganisatie 
en een mooi magazine. 

Interview jeanette Buijs
Jeannette buijs is coördinator leerling-
begeleiding op het dominicus College in 
nijmegen. 

op haar school richtten leerlingen twee 
jaar geleden, na een wat aarzelende start, 
een Gay-Straight Alliance (GSA) op. ‘de 
rector was meteen enthousiast, maar 
afdelingsleiders zagen meer beren op de 
weg: “ja maar mijn medewerkers zullen 
dat wel moeilijk vinden”, hoorde ik vaak.’ 
Het laveren tussen twijfel en terughou-
dendheid enerzijds, en enthousiasme en 
voortvarendheid anderzijds, is het lastig-
ste deel van haar GSA-werk, heeft Jean-
nette gemerkt. ‘er zat een jaar tussen het 
moment dat we over een GSA gingen 
nadenken en de eerste actie op school.’  

17

jeanneTTe BUIjs
is lid van CoC’s  
GSA-docentennetwerk

‘In tegenstelling tot 
leerlingen, kunnen docenten 
voor continuïteit van de 
GSA op hun school zorgen’ 
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Het CoC hielp bij het opstarten van de 
GSA. toen de kop er eenmaal af was, 
was iedereen zo enthousiast, dat het 
dominicus College daarna ook meedeed 
aan Paarse Vrijdag, Coming out dag en 
aan een GSA-dag met andere scholen in 
nijmegen. Als reactie daarop ontstond er 
plotseling een tegenbeweging op school. 
Jeannette: ‘er waren zowel leerlingen als 
leraren die vonden dat we teveel deden. 
de teneur was; ‘jullie doen alsof wij al-
lemaal homofoob zijn en dat is helemaal 
niet zo!’ er kwam zelfs een handtekening-
actie. daar ben ik flink van geschrokken.’ 
ook op dat moment kon ze bij het CoC 
terecht. ‘ik kon stoom afblazen, en over-
leggen over hoe we deze situatie konden 
aanpakken.’ 

om leerkrachten als Jeannette, die een 
GSA op hun school willen ondersteunen, 
met elkaar in contact te brengen, richtte 
het CoC een GSA-docentennetwerk op. 
dat organiseert overal in het land docen-
tendiscussies en daarnaast is er regelma-
tig een informele roze borrel. belangrijk 
voor de herkenning en ondersteuning, 
vindt Jeannette. ‘in tegenstelling tot leer-
lingen, kunnen docenten voor continuïteit 
van de GSA op hun school zorgen. nadat 
de meest actieve leden eindexamen had-
den gedaan, lag onze GSA stil. toen ben 
ik actief leerlingen gaan werven om er 
opnieuw een op te zetten.’ 

leerlingen van Piter 
Jelles Aldlân in 
leeuwarden hebben 
de grootste GSA van 
nederland
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gsa-docentennetwerk
leerlingen komen en gaan, maar docen-
ten vormen op school een stabiele factor. 
Ze zijn dan ook bij uitstek geschikt om te 
zorgen voor continuïteit van de GSA’s op 
hun scholen. Het CoC riep daarom een 
GSA-docentennetwerk in het leven dat 
betrokken docenten met elkaar in contact 
brengt en ondersteunt. in 2011 vonden 
acht docentendiscussies plaats, waarin 
onder andere besproken werd hoe GSA’s 
optimaal kunnen worden ingezet voor 
een tolerant klimaat op school. daarnaast 
hebben diverse leden van het GSA-do-
centennetwerk lesmodules gemaakt die 
door alle docenten te gebruiken zijn bij 
de vakken maatschappijleer en levensbe-
schouwing. 

voorlichting in de Klas
in 2011 is startte het CoC een campagne 
om voorlichting op scholen te promo-
ten en nieuwe voorlichters te werven. 
daarvoor heeft CoC de expertise van 
voorlichters en hun organisaties gebun-
deld. Het sluitstuk van die campagne is 
de website www.voorlichtingindeklas.nl, 
waar geïnteresseerde scholen en nieuwe 
voorlichters zich kunnen melden. 



Het nut van gsa’s 
uit een onderzoek van de nJr, dat in 2011 
gepubliceerd werd, blijkt dat het effect 
van GSA’s op scholen groot is. GSA’s 
zorgen voor een veiliger schoolklimaat, 
lHbt-leerlingen komen op die scholen 
makkelijker voor hun geaardheid uit, 
hebben meer zelfvertrouwen en ervaren 
meer steun. 

Homogeschiedenis.nl 
Het CoC wil leerlingen en docenten in 
staat stellen het onderwerp homo- en 
transseksualiteit bespreekbaar te maken 
op hun school. om ze daarbij op weg te 
helpen is de site www.homogeschiedenis.
nl in het leven geroepen. daar staat een 
schat aan informatie die te gebruiken is 
bij allerlei vakken, van maatschappijleer 
en geschiedenis tot muziek of klassieke 
talen. 
in de vorm van een kaartenbak worden 
vele onderwerpen gepresenteerd, varië-
rend van de serieuze informatie tot leuke 
weetjes over lady Gaga. daarnaast bevat 
de site veel links naar andere bronnen. 

expreszo
expreszo is al jaren hét (aan het CoC 
gelieerde) magazine voor lHbt-jongeren. 
in 2011 besloten expreszo en CoC samen 
om de Vereniging expreszo op te richten. 
de vereniging blijft natuurlijk het maga-
zine uitgeven en de eigen online com-
munity beheren, maar wordt daarnaast 
ook dé belangenbehartiger voor lHbt-
jongeren en bovendien een volwaardig 
onderdeel van het CoC.
2011 was in meerdere opzichten een goed 
jaar voor expreszo. Het blad verscheen 
de gebruikelijke zes keer, waarvan één 

keer in samenwerking met SoA/AidS 
nederland. Voor het eerst in vier jaar nam 
expreszo met een boot deel aan de Gay 
Pride. daarnaast waren vertegenwoordi-
gers van de jongerenorganisatie regelma-
tig aanwezig bij feesten en evenementen, 
onder andere om aandacht te vragen 
voor lHbt-jongeren en de campagne 
van het CoC voor verplichte voorlichting 
over seksuele diversiteit op middelbare 
scholen. 

Paarse vrijdag
na een succesvolle start in 2010 vond 
in 2011 de tweede Paarse Vrijdag plaats. 
leerlingen en leraren dragen op die dag 
in december paarse kleding om zich soli-
dair te tonen tegen homo- en transfobie. 
Gay-Straight Alliances (GSA’s) op ruim 
300 scholen organiseerden die dag  
speciale activiteiten. dat zijn er bijna 
twee keer zoveel als in 2010 en bijna 
de helft van alle middelbare scholen in 
nederland. bovendien was Paarse Vrijdag 
trending topic op twitter. 
Het officiële startschot van de dag werd 

jong & scHool

Kom ook in actie!
- Start een GSA op je school: 
 gaystraightalliance.nl of word lid van het 

GSA-docentennetwerk: info@coc.nl
- Word lid van expreszo, de 

jongerenorganisatie van het CoC: 
 expreszo.nl
- Word voorlichter op school: 

voorlichtingindeklas.nl 

doelen voor 2012
- toezien op de invoering van verplichte 

voorlichting
- meer en sterkere GSA’s
- Campagne waarin hetero’s opkomen 

voor lHbt’s
- meer voorlichters werven 

2120 

gegeven op het Christelijk lyceum Zeist, 
dat door de GSA met een paarse loper 
en paarse ballonnen versierd was. Het 
officiële startsein bestond uit het onthul-
len van de naam van de school, die voor 
de gelegenheid achter een paarse doek 
schuil ging. de rector sprak zijn steun 
uit aan de actie en in de pauze konden 
alle leerlingen een petitie tekenen tegen 
homo- en transfobie. de lessen van die 
dag stonden in het teken van homosek-
sualiteit en lHbt-onderwerpen. in de 
weken na Paarse Vrijdag kreeg het CoC 
150 nieuwe aanvragen voor een GSA-
actiepakket.

Startschot Paarse Vrijdag op 9 december bij het Christelijk lyceum Zeist
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‘De middelbare school 
is geen veilige plek 
voor jonge homo- en 
biseksuelen’

Sociaal en Cultureel Planbureau



speak Up! 
rondom de expositie van de winnende 
foto’s van de Pride Photo Award, de eer-
ste internationale fotowedstrijd over sek-
suele- en genderdiversiteit, organiseerde 
CoC Amsterdam een aantal evenemen-
ten. Zo vormden de foto’s aanleiding voor 
een discussie over het thema ‘zichtbaar 
jezelf zijn’. in diverse stadsdelen spraken 
Amsterdamse jongeren van verschil-
lende afkomst over hoe zij zich voelen en 
gedragen in de publieke ruimte. 
bij iedere avond waren in de living library 
zes ‘boeken’ aanwezig; mensen met een 
persoonlijk verhaal dat paste binnen het 
stadsdeel en met wie de jongeren de 
dialoog konden aangaan. 
bijzonder succesvol was Speak Up 
Noord!, waar veel jongeren, onder wie 
een groot aantal van marokkaanse af-
komst, op af kwamen en waar heel open 
en eerlijk gediscussieerd werd over the-
ma’s als (homo-)seksualiteit en discrimi-
natie. de betrokkenheid van de jongeren 
en de gepassioneerde discussies hebben 
CoC Amsterdam geïnspireerd tot een 
vervolg in 2012. 

Breda
met een nieuw bestuur werkt het CoC 
regio breda hard aan professionalisering. 
Het CoC werkt met de Kringen, Stich-
ting outway, ouderenbond Anbo en 
antidiscriminatiebureau radar samen in 
een ‘roze-breed overleg regio breda’.  
de samenwerking heeft inmiddels geleid 
tot een netwerk roze 50+ voor breda 
en omgeving. daarnaast organiseert het 
CoC bijeenkomsten voor jongeren tus-
sen de 15 en 25 jaar, is er een groep voor 
holebi’s met een verstandelijke beperking  

en wordt de mogelijkheid onderzocht 
van een groep voor transgenders. iedere 
woensdagochtend is er een open inloop, 
waar regelmatig gebruik van wordt ge-
maakt.  

gayleluja
Voor CoC deventer kenmerkte 2011 zich 
door samenwerking met andere instel-
lingen. de belangrijkste waren  het etty 
Hillesum Centrum en de openbare biblio-
theek. de boeken en dvd’s uit de CoC- bi-
bliotheek zijn verhuisd naar de openbare 
bibliotheek, waardoor ze nu meer lezers 
en kijkers bereiken. daarnaast zijn een 
vrouwen- en mannenleesclub gestart. 
de werkgroep ouderen is bezig met de 
voorbereidingen van de uitreiking van 
roze lopers aan lHbt-vriendelijke ver-
zorgingshuizen.
een aantal andere, in het oog springende 
activiteiten waren de themabijeenkomst 
Gayleluja over religie en homoseksuali-
teit, roze wandelingen en roze stijldans-
avonden. 

nijmegen 40 jaar
CoC nijmegen vierde in 2011 zijn veer-
tigste verjaardag met leden, vrijwilligers 
en inwoners van de stad. er werden tal 
van activiteiten georganiseerd. op de 
veelkleurige picknick ontmoetten ruim 
500 bezoekers van meer dan twintig 
verschillende culturen elkaar. Zij genoten 
van eten, drinken en muziek. de picknick 
leidde tot waardevolle contacten met 
onder andere allochtone zelforganisaties. 
in de zomer organiseerde het CoC een 
speciaal weekend voor ruim tachtig 
vrijwilligers en op de verjaardag zelf, 8 
oktober, werd een plaquette onthuld aan 

het pand waar het CoC veertig jaar gele-
den is begonnen. Jos Kocken, vrijwilliger 
sinds het prille begin, werd op die dag 
benoemd in de orde van oranje nassau. 
Het jaar werd afgesloten met een trans-
genderfestival. 

Kus op het voetbalveld
Sportende lHbt’s verkeren, met name bij 
georganiseerde verenigingssporten, vaak 
in een lastige positie. om pesterijen en 
scheldpartijen te voorkomen mijden ze 
sportclubs of verzwijgen daar hun seksu-
ele geaardheid.
Sport stond daarom in 2011 hoog op de 
agenda van CoC leiden. Het project Via 
zichtbaarheid naar sociale acceptatie 
vormde de kapstok voor diverse activi-
teiten. 
Zo waren rond Coming out dag in heel 
leiden posters te zien over het thema 

Iedereen welkom op je sportclub. op de 
posters poseren leidse politieagenten, 
voetballers, vrijwilligers van CoC leiden 
en twee wethouders. 
Het sportieve hoogtepunt van het project 
was het Coming Out Day Voetbaltoer-
nooi, dat op zaterdag 8 oktober, de dag 
voor Coming-outdag, gespeeld werd bij 
s.v. bernardus in Hazerswoude-rijndijk. 
terwijl op het veld acht vrouwen- en vier 
mannenteams de strijd aangingen, vond 
binnen een paneldiscussie plaats over 
lHbt’s in de sport. 
in het kader van het project werd infor-
matiemateriaal ontwikkeld voor sportver-
enigingen en een speciale videoclip. in 
Kus op het voetbalveld? wordt een voet-
baller gefeliciteerd door zijn vriend. de 
clip kan gebruikt worden bij gesprekken 
met leden en bestuurders van sportver-
enigingen.
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twee versies van de Coming out dag poster van CoC leiden
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‘Het ene moment bad ik 
tot god en vijf minuten 
later zoende ik een 
meisje. Ik voelde me 
een verrader, alsof ik 
god, m’n familie en alle 
andere moslims bedroog. 
Zo wilde ik helemaal niet 
zijn’
Moenira shirwa, drijvende kracht achter 
respect2love

coc nederland ondersteunt lHBT’s en 
hetero’s uit multiculturele en religieuze 
kring bij het op gang brengen van het 
gesprek over homoseksualiteit en  
genderidentiteit, en bij het bevorderen 
van acceptatie. dat gebeurt in de  
respect2love-community, waar steeds 
meer multiculturele lHBT-jongeren de 
kracht vinden om zichtbaar zichzelf te 
zijn. We ondersteunen migrantenorga-
nisaties bij het creëren van een lHBT-
vriendelijk klimaat in hun gemeenschap 
en we werken nauw samen met christe-
lijke lHBT-organisaties. Met de dialoog 
beschikken we over een concreet in-
strument voor het bespreekbaar maken 
van homoseksualiteit en genderidentiteit 
in religieuze en cultureel diverse kring.

Interview döne Fil
de Coming out van de turks-nederland-
se döne Fil (31) is dankzij haar contacten 
met het CoC behoorlijk soepel verlopen, 
stelt ze. Pas op haar 29e durfde ze die 
stap te zetten. Via een vriendin kwam ze 
in contact met de denktank van CoC’s 
respect2love (r2l), de community van 
en voor multiculturele lHbt-jongeren. 
döne vond er de herkenning en de aan-
sluiting die ze zo lang had gezocht. ‘ik 
leerde er andere homo’s en lesbo’s ken-
nen met een andere culturele en mosli-
machtergrond. toen wist ik dat ik niet de 
enige was.’ 

Ze werd meteen actief binnen r2l en 
organiseerde onder andere het poëzie-
evenement Diversity is Calling. dankzij 
haar contacten bij het CoC verliep haar 
coming out behoorlijk relaxt, vindt döne. 

Front
liner

döne FIl 
drijvende kracht achter 

CoC’s respect2love

 ‘Wat je ook 
wilt doen, 

bij het COC 
kun je altijd 
aankloppen’
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‘Vaak gaan jongeren in die eerste periode 
veel uit, proberen drank en drugs uit of 
hebben wisselende seksuele contacten. 
mede dankzij mijn contacten bij res-
pect2love verliep die periode voor mij 
soepeler. ik kon met al mijn vragen bij hen 
terecht.’

op religieus en spiritueel gebied heeft ze 
daarnaast veel gehad aan de ‘roze imam’ 
mushin Hendricks. Het CoC was organi-
sator van zijn bezoek aan nederland. ‘ik 
heb hem in die week echt gestalkt’, lacht 
ze. Ze mocht deelnemen aan een training 
van de imam in Kaapstad, Zuid-Afrika. 
‘daar heb ik antwoorden gevonden op 
mijn vragen over religie en homoseksua-
liteit.’
Ze heeft veel te danken aan het CoC, 
concludeert döne. daarom doet ze graag 
iets terug. ‘iedereen die nog twijfelt 
over het CoC wil ik zeggen: ‘ga een keer 
langs!’ Wat je ook wilt doen, bij het CoC 
kun je altijd aankloppen.’ 

‘roze’ imam bezoekt nederland 
op uitnodiging van het CoC bracht de 
Zuid-Afrikaanse imam muhsin Hendricks 
een bezoek aan nederland. Volgens Hen-
dricks, die in Pakistan aan een orthodoxe 
koranschool werd opgeleid, keurt de Ko-
ran homoseksualiteit nergens expliciet af. 
er zouden zelfs passages zijn waarin het 
bestaan van niet-heteroseksuelen zonder 
veroordeling wordt erkend. Hendricks 
concentreert zich op de Koran zélf en niet 
op de zogenaamde Hadiths, overleverin-
gen van de Profeet, omdat die pas lang 
na de dood van de Profeet zijn geschre-
ven en volgens Hendricks geen recht 
doen aan de nuances in de Koran.
Het verblijf van de ‘roze’ imam trok veel 
media-aandacht. Hij gaf diverse grote 
interviews in onder andere de Volkskrant, 
Spits en bij de Wereld draait door. naar 
schatting heeft de imam tijdens zijn 
bezoek via de media zo’n zes miljoen 
nederlanders bereikt. 

Kerkelijke verklaring 
op 17 mei, de internationale dag tegen 
homofobie, presenteerden vertegen-
woordigers van maar liefst zeventien 
nederlandse kerkgenootschappen een 
gezamenlijke verklaring tegen geweld te-
gen homoseksuelen. dit document – een 
internationale primeur – kwam tot stand 
op verzoek en onder begeleiding van 
CoC nederland en het landelijk Koördi-
natiePunt groepen kerk en homoseksua-
liteit (lKP). 
de kerken verklaren dat ze fysiek, psy-
chisch en verbaal geweld tegen en isola-
tie van lHbt’s binnen hun gemeenschap 
veroordelen, en dat ze dit standpunt 
ook in internationale contacten zullen 
uitdragen. Voor veel van de betrokken 
partijen was dit de eerste keer dat ze over 
dit onderwerp zo openlijk naar buiten 
traden. de verklaring werd ondertekend 
door de nederlands Gereformeerde 
Kerken, de Zevende-dags Adventisten, 
de doopsgezinden, de remonstranten en 
de raad van Kerken namens de zestien 
daarbij aangesloten kerkgenootschap-
pen (waaronder de rooms-Katholieke 
Kerkprovincie en de Protestantse Kerk in 
nederland).

links: ‘roze’ imam 
muhsin Hendricks 
tijdens zijn bezoek aan 
nederland

de Kerkelijke verklaring 
tegen geweld tegen 
homoseksuelen 
wordt getekend in de 
domkerk in utrecht.

ondertekenaars en 
organisatoren bij de 
Kerkelijke verklaring 
tegen geweld tegen 
homoseksuelen

de presentatie van de verklaring vond 
plaats in de utrechtse domkerk onder 
leiding van Jacobine Geel en in aanwe-
zigheid van vertegenwoordigers van de 
betrokken kerkgenootschappen. minister 
Van bijsterveldt (homo-emancipatie) 
en burgemeester Wolfsen van utrecht 
onderstreepten het belang van deze his-
torische verklaring. 
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opvarenden van de r2l boot bij Gay Pride 2011

Pinkstage
Pink Stage is een plek waar lHbt-
jongeren met Afrikaanse, Antilliaanse 
of Surinaamse roots elkaar ontmoeten. 
leden van r2l bezoeken deze bijeen-
komsten regelmatig. tijdens een van 
deze avonden kwam een lid van r2l als 
transgender uit de kast. Het publiek wist 
dat hij een praatje zou houden, maar dit 
onderwerp kwam voor hen als een verras-
sing. dankzij zijn persoonlijke, kwetsbare 
houding maakte het verhaal van de jon-
gen grote indruk op alle aanwezigen die 
daar anders mogelijk minder voor open 
hadden gestaan. 

ghanese pastoor
tijdens een bijeenkomst van de Ghanese 
gemeenschap in Amsterdam Zuid-oost, 
waar ook een pastoor aanwezig was, 
heerste een vijandige sfeer ten opzichte 
van de r2l-mensen. ‘Je kunt niet Afri-
kaans zijn en tegelijk ook lesbisch’, was 
een van de opmerkingen die ze te horen 
kregen. er werd gescholden en mensen 
liepen de zaal uit. na die avond zocht r2l 
contact met de pastoor en samen heb-
ben ze daarop een besloten bijeenkomst 
georganiseerd voor ouders met lHbt-
kinderen. die verliep dankzij de houding 
van de geestelijke op een rustige, open 
manier. een aantal jongeren uit deze 
gemeenschap sloot zich later aan bij 
respect2love. 

Isl’amour
onder deze titel zond de ntr in 2011 een 
themaprogramma uit over liefde en islam. 
een van de mensen van respect2love 
was uitgenodigd om op tv haar eigen 
verhaal te vertellen. opnieuw bleek hoe 
moeilijk het onderwerp homoseksualiteit 
en genderidentiteit binnen delen van de 
moslimwereld ligt. na afloop spraken 
vrouwen de spreker van r2l er op aan dat 
het ‘onmogelijk’ zou zijn om zowel moslim 
als homo te zijn. ‘Je geloof accepteert je 
niet’, was het argument. de mensen van 
r2l gingen na de uitzending in gesprek 
met de aanwezige gasten. met name in 
individuele gesprekken bleken jongeren, 
met name jongens, wel open te staan voor 
argumenten, waar ze eerder in de groep 
negatief of zelfs dreigend reageerden. 

‘Homoseksualiteit 
is bij Turkse, 
Marokkaanse, 
Surinaamse en Chinese 
Nederlanders veelal nog 
zeer problematisch’

Sociaal en Cultureel Planbureau
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vrijheid 
met zijn organisatie the inner Circle, on-
dersteunt ‘roze’ imam mushin Hendricks 
lHbt’s met een islamitische achtergrond. 
Zijn komst naar nederland was voor veel 
lHbt’s met een moslimachtergrond een 
inspirerende gebeurtenis. Vaak krijgen zij 
van hun directe omgeving te horen dat 
de islam hen niet accepteert, terwijl hun 
geloof voor hen onverminderd belangrijk 
blijft. dankzij de uitleg van muhsin Hen-
dricks hoeven ze niet meer te kiezen; ze 
kunnen gelovig moslim zijn én homosek-
sueel of transgender. 
tijdens een besloten workshop, waar 
enkele tientallen jongeren bij aanwezig 
waren, deelde mushin Hendricks kopieën 
uit van Koranteksten om te laten zien dat 
daarin niet afkeurend gesproken wordt 
over homoseksualiteit. de teksten waren 
in het Arabisch, engels en nederlands, 
waardoor veel jongeren ze konden ge-
bruiken om het gesprek met hun ouders 
aan te gaan. 
Voor veel jongeren was de kennismaking 
met de visie van mushin Hendricks een 
emotionele gebeurtenis en een belang-
rijke steun in de rug. ‘Hij zei: ‘laat nie-
mand je ooit vertellen wie je moet zijn.’ 
dat vergeet ik nooit meer,’ zei een van de 
deelemers na afloop. 

gangmakersdiner
ter gelegenheid van de tiende verjaar-
dag van de dialoog, organiseerden CoC 
nederland, het Humanistisch Verbond en 
Stichting malaica een landelijke bijeen-
komst om te vieren dat zij samen ho-
moseksualiteit in cultureel diverse kring 
bespreekbaar maken. met het oog op de 
toekomst, en om het bestaande netwerk 
uit te breiden, nam iedere genodigde 
naar dit Gangmakersdiner een introducé 
mee die nog niet actief is, maar dat wel 
wil worden. Het aantal gangmakers uit 
diverse culturen en levensbeschouwelijke 
tradities werd op deze manier in één keer 
verdubbeld. daarmee werd nog een an-
der doel bereikt, namelijk om na de jaren 
waarin kennis en expertise is opgedaan, 
de manier van werken aan te passen. 
Waar de nadruk lag op beleid, verschuift 
die nu naar het faciliteren van initiatieven 
van multiculturele lHbt’s. 

Kom ook in actie!
- Sluit je aan bij respect2love. respect2love.nl of facebook.com/respect2love
- doe mee aan de dialoog over homoseksualiteit, cultuur en religie. dedialoog.nu

doelen voor 2012
- Zichtbaarheid en acceptatie van lHbt’s in de turkse gemeenschap bevorderen
- respect2love community verder uitbreiden en financiering zekerstellen
- Vervolgbijeenkomst over de kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

‘Laat niemand 
je ooit vertellen 
wie je moet zijn.’ 

imam mushin Hendricks

opvarenden van de r2l boot bij Gay Pride 2011
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Het coc ondersteunt  mensen die zich 
inzetten voor een betere leefsituatie, een 
goede psychische en fysieke gezondheid 
en het welzijn van roze 50-plussers. 
dat gebeurt onder andere door de 
roze loper tolerantiescan, het inzetten 
van roze ambassadeurs, een eigen 
community en het zichtbaar maken 
van deze groep. coc nederland werkt 
daarbij nauw samen met anBo, Movisie 
en vilans in het consortium roze 50+ 
nederland. 

Interview Ton van steen
Al in 1966 werd ton lid van het CoC. tien 
jaar geleden verhuisde hij van berlijn 
naar Amsterdam. Hij trouwde er met zijn 
man, en ging zich als vrijwilliger inzetten 
voor het CoC. ‘ik pak gauw alles op wat 
een ander laat liggen. dat is altijd al zo 
geweest.’ 

Hij begon bij de CoC Amsterdam senio-
ren en was al gauw gastheer van de zon-
dagmiddagsalon die inmiddels ter ziele 
is. nu is hij penningmeester van de CoC 
Amsterdam senioren en secretaris van 
het landelijk Platform roze 50+. daar-
naast is hij ambassadeur van het landelijk 
opererende Consortium roze 50+. ‘roze 
ouderen zichtbaar maken, dat is mijn 
belangrijkste drijfveer. daarom zijn we 
met het Consortium aanwezig op beur-
zen en organiseren we activiteiten waar 
roze ouderen elkaar kunnen ontmoeten.’ 
dat gebeurt ook online. Van Steen is een 
van de beheerders van de interactieve 
website www.roze50plus.nl waar roze 
ouderen elkaar kunnen ontmoeten, maar 
ook informatie of hulp kunnen vragen 

Front
liner

Ton van sTeen  
is roze ambassadeur van 

consortium roze 50+

‘Veel van wat 
er tot nu toe 

bereikt is op het 
gebied van onze 
emancipatie, is 
te danken aan 
het werk van 

het COC’
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als ze zelf iets willen organiseren. ‘Het is 
belangrijk dat we kennis en ervaringen 
met elkaar delen. Zo hoeft niet iedereen 
steeds het wiel uit te vinden’, vindt ton. 
Hij is een enthousiaste vrijwilliger en ook 
een hele kritische. ton van Steen maakt 
dankbaar gebruik van de kennis en de 
faciliteiten van het CoC, maar hij sig-
naleert ook zaken die in zijn ogen beter 
kunnen. ‘ik vind dat het CoC meer op 
jongeren ingesteld is dan op ouderen. en 
wat meer persoonlijke aandacht voor de 
vrijwilligers zou ik ook op prijs stellen. We 
hebben met ons allen de Jos brinkprijs 
gewonnen, en dat is natuurlijk heel leuk. 
maar ik heb ook met groepje mensen het 
hele archief opgeschoond. die hebben er 
nooit een bedankje voor gekregen.’

maar, haast hij zich te zeggen, het CoC 
doet in het Platform en het Consortium 
roze 50+ al veel goed werk voor de 
groep roze ouderen. ‘Als ik iets nodig heb, 
kan ik bij ze terecht. Hoe meer aandacht 
er voor senioren is, hoe groter onze zicht-
baarheid en hoe minder ze om ons heen 
kunnen’, zegt hij strijdvaardig. 

Webcommunity roze ouderen 
Schrijfster yvonne Kroonenberg gaf op 
21 maart op het ministerie van VWS het 
startschot voor de webcommunity www.
roze50plus.nl. een van de doelen van de 
community is om een prettige, afge-
schermde plek te creëren waar roze ou-
deren elkaar virtueel kunnen ontmoeten 
en informatie uitwisselen. de site biedt 
bovendien een overzicht van activiteiten 
die door het hele land worden georgani-
seerd, evenals een kennisbank, die ook 

interessant is voor professionals in de 
zorg. de website is daarmee dé gids voor 
en door roze ouderen, die maandelijks 
door ruim tweeduizend mensen wordt 
bezocht. eind 2011 waren er ongeveer 
500 geregistreerde gebruikers met een 
eigen profiel. 

50PlusBeurs
Het CoC was ook in 2011, samen met de 
andere leden van het Consortium 50+, 
aanwezig op de jaarlijkse 50Plusbeurs in 
utrecht. Ambassadeurs gingen daar het 
gesprek aan met bezoekers en speelden 
met hen het spel ‘Herken de Hetero’. 
op het podium van omroep max zetten 
Wouter neerings (vice-voorzitter CoC 
nederland) en liane de Haan (directeur 
Anbo), samen met Pia dijkstra (d66-
Kamerlid en ambassadeur van de roze 
belweek) roze vrijwilligers in het zonne-
tje. Het evenement werd gepresenteerd 
door myrna Goossens.
de vrijdag van de 50Plusbeurs werd 
voor de gelegenheid omgedoopt tot 
‘roze Vrijdag’. op die dag vond een roze 
uitmarkt plaats, met optredens van onder 
andere theater oud roze en dansschool 
Hans Vos. 

roze Belweek 
Van 3 tot en met 7 oktober vond de roze 
belweek 2011 plaats. in deze week konden 
roze ouderen en anderen hun vragen, 
ideeën of wensen kwijt bij het gratis tele-
foonnummer of de website van roze50+. 
Ambassadeur Pia dijkstra opende de 
roze belweek in bijzijn van FnV-voorzit-
ter Agnes Jongerius, Kamerlid Ahmed 
marcouch en zangeres imca marina. 
er werd onder meer gebeld over de 

moeilijke situatie van oudere mannen die 
kampen met hiv en de complicaties van 
langdurig medicijngebruik. ook werd er 
veel gebeld door roze ouderen die er pas 
op latere leeftijd – vaak na het overlijden 
van hun heteroseksuele partner – voor 
kiezen om uiting te geven aan hun ho-
moseksuele gevoelens. bellers vertelden 
over lHbt’s die in ouderenzorginstellin-
gen gepest worden of zelfs terug de kast 
in gaan. 
toch gaat het vergeleken met de vorige 
belweek in 2006 zeker niet slechter met 
de ruim 40.000 roze vijftigplussers in 
nederland. iets meer dan de helft van 
reacties (57%) betrof een positieve erva-
ring of opmerking. ook waren er minder 
klachten over de situatie in de zorg. 

de behoefte aan meer kennis over, 
tolerantie voor en zichtbaarheid van roze 
ouderen blijft onverminderd groot.  

Katholiek en protestant 
in 2011 slaagde het Consortium 50+ er 
voor het eerst in om de landelijke bonden 
van katholieke en protestante ouderen, 
de unie Kbo en de PCob, bij zijn acti-
viteiten te betrekken. Het plan is om in 
de toekomst samen activiteiten te gaan 
organiseren voor de lHbt-achterban. 
Contacten op regionaal niveau waren er 
al wel. Zo werkt Anbo roze samen met 
de limburgse afdeling van het Kbo. 
Het Consortium gaat zich inzetten om de 
contacten te intensiveren en de geza-
menlijke activiteiten verder uit te breiden.

‘Ik ben bang dat 
ik straks in een 
verzorgingstehuis al 
helemaal niet mezelf 
kan zijn. Ik kruip de 
kast weer in: letterlijk, 
eigenlijk’ 

Het verhaal van een 79-jarige vrouw uit limburg 
tijdens de belweek roze ouderen

Ahmed marcouch en imca 
marina beantwoorden de 
telefoon tijdens de belweek 
roze ouderen

m
A

C
 Sie

r
S



oUd & ProUd

estafette
om de zichtbaarheid van roze ouderen te 
verhogen, organiseert het CoC ieder jaar 
tijdens de Gay Pride de roze loper Grey 
Pride. een grote roze loper gaat, als 
symbool voor lHbt-vriendelijke ouderen-
zorg, in een estafette langs tal van Am-
sterdamse ouderenzorginstellingen. Het 
aantal deelnemende instellingen neemt 
toe; in 2011 waren er tien deelnemers. 
tijdens een bezoek vinden optredens 
plaats van bijvoorbeeld de Amsterdamse 
stadsverteller Karel baracs en zangeres 
irene Hemelaar. 
om roze ouderen ook zichtbaar te maken 
bij de meer dan 500.000 bezoekers van 
Canal Parade, voer een boot van het  
Consortium roze 50+ mee met daarop 
een enorme roze loper. op de boot zelf 
waren behalve roze ouderen ook perso-
neel en management te gast van instellin-

gen met een roze loper, evenals bestuur-
ders van de ouderenbond Anbo. 

den Herdgang
Woonzorgcentrum den Herdgang in 
tilburg is een van de woonzorginstel-
lingen die in 2011 de roze loper kreeg 
uitgereikt. Voor de tilburgers was dat 
aanleiding om een week lang vele activi-
teiten te organiseren rondom het thema 
diversiteit. daarbij was er aandacht voor 
lHbt-onderwerpen, maar ook voor 
religieuze en etnische diversiteit onder 
bewoners en verzorgers. Zo werd er naast 
een roze avond ook een marokkaanse 
avond georganiseerd. naast den Herd-
gang waren er eind 2011 in totaal dertig 
instellingen met een roze loper voor 
lHbt-vriendelijkheid. de eerste roze 
loper werd uitgereikt in 2010. 

dialoog
Samen met het Humanistisch Verbond 
en dander organiseerde het CoC voor 
de eerste keer een dialoogbijeenkomst 
tussen roze- en migrantenouderen. onder 
de titel ‘mijn tolerantie, uw tolerantie’ 
kwamen ze bij elkaar om de positie van 
lHbt’s in migrantenkring te bespreken en 
zo wederzijds begrip te kweken. Verte-
genwoordigers van roze 50+ vertelden 
over hun eigen strijd om uit te kast te 
komen en migrantenouderen spraken 
over de rol van lHbt’s in hun religie en 
cultuur. mede dankzij deze eerste, suc-
cesvolle bijeenkomst telt het Consortium 
roze 50+ nu vier ambassadeurs met een 
niet-nederlandse achtergrond. 

Kom ook in actie!
- maak een profiel aan op www.

roze50plus.nl
- meld je aan als roze ambassadeur via 

info@roze50plus.nl
- Vraag een roze loper tolerantiescan 

aan voor een ouderenzorginstelling op 
www.rozezorg.nl

doelen voor 2012
- 65 zorginstellingen met een roze loper 
- lobby voor verplichte lHbt-

vriendelijkheidsnormen voor alle 
woonzorginstellingen 

- Verder betrekken van Katholieke, 
Protestant Christelijke, multiculturele 
en transgenderorganisaties bij het werk 
voor roze ouderen

- meer ontmoetingsmogelijkheden 
creëren voor roze ouderen 
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Het coc ondersteunt lHBT-organisaties 
in tal van landen bij de opbouw van 
een eigen, sterke en zelfbewuste lHBT-
gemeenschap. daarvoor stelt het zijn 
internationale netwerk ter beschikking, 
coacht en traint activisten en springt 
waar nodig financieel bij. daarnaast 
lobbyt het coc, samen met activisten uit 
tal van landen, intensief bij internationale 
organisaties als de vn, de ovse en de 
raad van europa. We ondersteunen de 
lobby van activisten bij de afrikaanse 
commissie en de organisatie van 
amerikaanse staten. samen strijden we 
voor mensenrechten voor lHBT’s in de 
hele wereld en bieden we tegenwicht 
aan de tegenstanders van lHBT-rechten, 
die zich de laatste jaren steeds sterker 
organiseren.
 

Interview Tieneke sumter
tieneke Sumter stond in 2008 aan de 
wieg van de Women’s Way Foundation, 
de eerste en enige organisatie in Surina-
me voor vrouwen die (ook) van vrouwen 
houden. Ze was intensief betrokken bij 
het Pink embassy Project dat het CoC 
samen met de nederlandse ambassade 
in Paramaribo organiseerde. ‘daar kwam 
bijna iedereen die zich hier in Suriname 
met lHbt-onderwerpen bezighoudt bij 
elkaar. Het toeval wilde dat precies in die 
week een parlementslid in de pers zei dat 
hij homoseksualiteit een ziekte vindt, die 
uitgeroeid moet worden. dat maakte bij 
ons zoveel woede en energie los, dat we 
besloten samen de strijd aan te gaan.’ 
de handen werden ineen geslagen en 
een platform van lHbt-organisaties in 
Suriname was een feit. 

in het kader van het Pink embassy Pro-
ject discussieerden deze organisaties met 
steun van het CoC over de belangrijkste 
zaken waar ze zich de komende jaren 
voor willen inzetten om de positie van 
lHbt’s in Suriname te verbeteren. ‘We 
kwamen op drie onderwerpen uit’, zegt 
tieneke; ‘recht, publieke bewustwording 
en gezondheid.’

Zowel het Platform als Women’s Way 
krijgt steun van het CoC in nederland, 
‘maar wel op zo’n manier dat de bal 
steeds bij ons ligt. dat vind ik prettig. Ze 
kunnen bijvoorbeeld contacten voor ons 
leggen, maar vervolgens moeten we zelf 
actie ondernemen.’ 

twee leden van het Platform hebben op 
uitnodiging van het CoC een vergadering 
van de mensenrechtenraad van de Vn 
bezocht. ‘daar zien we hoe je beleid op 
internationaal niveau kunt beïnvloeden en 
die kennis gebruiken we weer voor onze 
eigen lobby- en advocacy-plannen.’ 

tieneke kijkt inmiddels al verder dan de 
grenzen van Suriname. Ze is vice-voor-
zitter geworden van het interimbestuur 
van Cariflags, het Caribisch netwerk van 
lHbt-organisaties. ‘ik wil er toch ook 
voor zorgen dat vrouwen zichtbaar zijn’, 
zegt ze. ‘dat past helemaal bij ons doel 
om bij te dragen aan de emancipatie van 
vrouwen in Suriname en de Cariben.’ 
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lHBT-rechten zijn mensenrechten 
tijdens een historische bijeenkomst in juni 
2011 nam de mensenrechtenraad van de 
Verenigde naties in Genève een resolutie 
aan, waarin geweld tegen lHbt’s van-
wege hun seksuele voorkeur of gende-
ridentiteit wordt veroordeeld. daarmee 
erkenden de Verenigde naties voor het 
eerst in de geschiedenis dat lHbt-rech-
ten ook mensenrechten zijn. 
Zuid-Afrika diende de resolutie in en 
het voorstel werd aangenomen met 23 
stemmen voor, 19 tegen en 3 onthoudin-

gen. Het CoC was, met diverse andere 
lHbt-organisaties, nauw betrokken bij 
het opstellen van de tekst. 
Als gevolg van de resolutie verscheen 
in december een Vn-rapport waarin 
de slechte mensenrechtensituatie voor 
lHbt’s in de wereld in kaart wordt 
gebracht. ook doet het rapport tal van 
aanbevelingen om de situatie te verbete-
ren. Het CoC pleitte bij deze gelegenheid 
voor uitvoering van de aanbevelingen en 
voor structurele aandacht voor lHbt-
rechten bij de Vn.      

b
Jo

r
n

 V
A

n
 r

o
o

Z
e

n
d

A
A

l

‘Lesbische vrouwen in Suriname en de Cariben 
worden zichtbaar’

tieneke Sumter werkt met het CoC aan acceptatie in Suriname
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Hillary clinton
de Amerikaanse minister van buiten-
landse Zaken Hillary Clinton maakte in 
december wereldwijd grote  indruk met 
haar historische speech voor de mensen-
rechtenraad van de Vn. daarin kondigde 
zij een radicale koerswijziging aan in het 
Amerikaanse beleid rond lHbt-rechten. 
in plaats van iedere verbetering van die 
rechten tegen te houden, wat Amerika 
tot dan toe steeds had gedaan, kondigde 
zij aan zich sterk te maken voor het 
verbeteren van lHbt-rechten. Ze zei in 
haar speech ‘aan de goede kant van de 
geschiedenis’ te willen staan en vergeleek 
de strijd voor lHbt-rechten met de strijd 
tegen slavernij.
Clinton noemde in diezelfde speech de 
toolkit waarmee ambassademedewerkers 
lHbt-rechten in diverse landen bespreek-
baar kunnen maken; een toolkit van het 
CoC diende daarvoor als voorbeeld. ook 
Clintons eigen ministerie van buiten-
landse Zaken (State department) maakt 
inmiddels gebruik van dit instrument. 
 
david Kato
toen in januari bekend werd dat de oe-
gandese lHbt-rechtenactivist david Kato 
was vermoord, organiseerde het CoC een 
herdenkingsbijeenkomst bij het Homo-
monument in Amsterdam. niet alleen is 
homoseksualiteit strafbaar in oeganda, 
er is ook een wetsvoorstel ingediend dat 
burgers verplicht aangifte te doen als ze 
vermoeden dat iemand homoseksueel is. 
dat zou betekenen dat ouders die hun 
eigen kind niet bij de politie aangeven, 
strafbaar worden. 
in de  strijd tegen deze wetgeving en de 
slechte situatie van lHbt’s, nodigt het 

CoC regelmatig oegandese activisten 
uit bij bijeenkomsten van de mensen-
rechtenraad van de Verenigde naties om 
hun persoonlijke verhaal te vertellen. Het 
is een van de doelen van het CoC om 
lHbt-activisten uit de betrokken landen 
bij dit soort belangrijke internationale 
bijeenkomsten uit te nodigen. Ze krijgen 
daar de kans om zelf hun verhaal te doen, 
zodat landen niet langer het bestaan van 
lHbt’s en hun slechte situatie in eigen 
land kunnen ontkennen.
ook in praktische zin ondersteunt het 
CoC de oegandese lHbt-beweging. 
Zo hebben de vrijwilligers van het CoC 
een substantieel deel van het geld dat ze 
wonnen met de Jos brink Prijs beschik-
baar gesteld voor de strijd in oeganda. 

PrecIs-conferentie
Het PreCiS-project richt zich op aidspre-
ventie en versterking van mensenrechten 
onder seksuele minderheden in oost-eu-
ropa, Centraal Azië en de Kaukasus. Als 

onderdeel daarvan worden lokale lHbt-
organisaties versterkt. Het CoC trok 
daarvoor de afgelopen vijf jaar op met elf 
organisaties uit zeven landen, waaronder 
moldavië, Kirgizië en Azerbeidzjan. om 
vijf jaar van succesvolle samenwerking te 
vieren, organiseerde de partnerorganisa-
tie uit moldavië in 2011 een grote confe-
rentie. 
naast de samenwerkende partners waren 
daar ook vertegenwoordigers aanwe-
zig van onder andere het ministerie van 
Volksgezondheid van Kazachstan, boris 
dittrich namens Human rights Watch, 
de mensenrechtenambassadeur van het 
nederlandse ministerie van buitenlandse 
Zaken en vertegenwoordigers van roze 
in blauw van de nederlandse politie. 
de aanwezigen beoordeelden de drie-
daagse bijeenkomst unaniem als inspire-
rend. tijdens de conferentie werden best 
practices gepresenteerd, zoals het feit 
dat het de Kirgizische organisatie labrys 
gelukt is om in gesprek te komen met 

haar ministerie van Volksgezondheid over 
betere transgenderwetgeving. 

afrika en Zuid-amerika 
Het CoC breidde in 2011 zijn focus uit 
naar Afrika en Zuid-Amerika. ook in deze 
gebieden zijn lHbt-rechten nog aller-
minst vanzelfsprekend. 
om in die regio’s een netwerk op te bou-
wen bezochten vertegenwoordigers van 
het CoC onder andere een vergadering 
van de African Commission for People’s 
and Human rights in Gambia en maakten 
zij kennis met lHbt- en mensenrechten-
organisaties in de regio. 
Het CoC kiest bewust voor een rol op de 
achtergrond, door discussies te facilite-
ren, organisaties aan elkaar te koppelen 
en lHbt-organisaties te ondersteunen bij 
het schrijven van mensenrechtenrappor-
ten. Het zijn de activisten uit het land zelf 
die richting geven in de strijd; het CoC 
ondersteunt hen daarbij. 
op verzoek van de nederlandse ambas-

deelnemers aan de 
PreCiS-Conferentie 
in moldavië
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sade in Paramaribo bezocht het CoC 
Suriname en bracht daar met Surinaamse 
lHbt-organisaties in kaart wat er al ge-
beurt en waar behoefte aan is.  
tijdens een workshop is hierover uitge-
breid gediscussieerd. een van de resulta-
ten is dat er nu een platform in het leven 
is geroepen, waarin alle lHbt-organi-
saties hun krachten bundelen. Het CoC 
steunt het platform sindsdien met advies 

‘(LHBT’s) krijgen 
te maken met (…) 
moord, verkrachting, 
fysiek geweld, 
marteling, willekeurige 
gevangenneming, 
schending van hun 
rechten van vereniging, 
vrije meningsuiting 
en informatie en met 
discriminatie op het 
gebied van werk, 
gezondheid en onderwijs’  

Aldus het historische eerste Vn-rapport over 
lHbt-rechten (2011)
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Activisten bij opening 
roze Huis in Kirgizië

en soms heel concreet door bijvoorbeeld 
regenboogvlaggen te sturen voor de 
eerste Surinaamse Coming out dag. ook 
heeft het CoC een lid van dat platform in 
de gelegenheid gesteld de mensenrech-
tenbijeenkomst van de Vn in Genève te 
bezoeken en daar te pleiten voor lHbt-
rechten in Suriname.

litouwen
deze lidstaat van de europese unie 
wilde een nieuwe wet aannemen waarin 
‘promotie van homoseksualiteit’ expliciet 
verboden zou worden. deze wet druist 
regelrecht in tegen eu-verdragen en 
ontneemt lHbt’s fundamentele mensen-
rechten, zoals vrijheid van meningsuiting 
en vergadering. Het CoC stelde activisten 
uit litouwen in staat om deze ernstige 
mensenrechtenschending bij de Vn aan 
te kaarten en internationale aandacht 
voor de kwestie te vragen. Het litouwse 
parlement heeft nog niet besloten over 
het wetsvoorstel.

roze Huis
Kirgizië is een van de landen waar regel-
matig invallen plaatsvinden bij lHbt-
organisaties. een veilige eigen plek biedt 
activisten rust om hun energie te steken 
in belangenbehartiging. Het CoC on-
dersteunt partnerorganisaties uit onder 
andere Azerbeidzjan, oekraïne en Kirgizië 
in hun zoektocht naar financiering voor 
een eigen pand. in Kirgizië is dat dankzij 
een fondsenwerfactie via Facebook en 
met ondersteuning van het CoC gelukt. 
in 2011 werd het roze Huis in bisjkek, de 
hoofdstad van Kirgizië, met een groot 
feest geopend. 

Kom ook in actie!
- doneer aan het Pride Fonds van CoC 

en Amnesty international en steun 
lHbt-activisten die vervolgd worden en 
gevaar lopen. CoC.nl.

- Geef lHbt-activisten uit Afrika, Zuid-
Amerika of Centraal/oost-europa een 
stem op het wereldtoneel door een 
donatie aan het CoC. coc.nl/steun-ons

doelen voor 2012 
- bevorderen structurele aandacht voor 

lHbt-rechten bij de Vn.
- meer activisten uit Afrika en Zuid- en 

midden-Amerika laten deelnemen 
aan discussies bij internationale 
organisaties. 

- met nieuwe partnerorganisaties in 
Afrika en Zuid-Amerika de lHbt- 
rechtensituatie systematisch in kaart 
brengen en verbeterplannen opstellen.
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Balans Per 31 deceMBer
  
 2011  2010
    
vasTe acTIva   
materiële vaste activa 22.075  25.002
Financiële vaste activa 5.000  6.250
   
vloTTende acTIva   
Vorderingen en overlopende activa 638.445  308.053
liquide middelen 597.695  1.138.120
    
ToTaal acTIva 1.263.215   1.477.425
    
reserves en Fonsen   
Continuïteitsreserve -717.321  -844.181
bestemmingsreserves 59.780  51.895
Fondsen 47.474  34.300
Subtotaal (a) -610.067  -757.986
   
langloPende scHUlden   
Achtergestelde leningen (b) 691.665  743.332
   
Garantievermogen (a+b) 81.598  -14.654
   
KorTloPende scHUlden   
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 1.181.617  1.492.079
    
ToTaal PassIva 1.263.215  1.477.425

 

sTaaT van BaTen en lasTen 
 
 realIsaTIe 2011 BegroTIng 2011 realIsaTIe 2010
   
BaTen   
baten eigen fondsenwerving 389.738 203.877 303.176
baten uit acties van derden 94.139 0 73.881
Subsidies van overheden 3.478.668 4.101.897 3.770.509
overige baten 147.293 24.900 25.217
   
ToTaal BaTen 4.109.838 4.330.674 4.172.783
   
lasTen   
beSteed AAn doelStellinGen [A]   
Projecten internationaal 1.311.658 2.130.071 1.982.691
Projecten nationaal 1.634.890 1.212.480 1.067.101
Communicatie & Advocacy 199.093 263.006 183.051
Federatieactiviteiten 177.797 163.092 199.731
   
WerVinG bAten [b]   
Kosten eigen fondsenwerving 11.775 5.925 8.357
Kosten acties derden 2.845 0 2.036
Kosten verkrijging subsidies 
van overheden 105.101 119.215 103.934
   
beHeer en AdminiStrAtie [C]   
Kosten beheer en administratie 518.760 357.794 386.924
   
ToTaal lasTen [a+B+c] 3.961.919 4.251.583 3.933.825
   
resUlTaaT 147.919 79.091 238.958
   
resUlTaaTBesTeMMIng   
legaten en Schenkingen 6.538 0 -1.592
bestemmingsreserve voor
HiV/Aids preventie -39.730 0 39.730
Solidariteitsfonds 6.511 0 6.408
Fonds lesbisch festival 3.665 0 0
Continuïteitsreserve 261.974 79.091 194.412
   
ToTaal 238.958 79.091 238.958

naar het oordeel van de onaf-
hankelijk accountant geeft de 
jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en samenstel-
ling van het vermogen van de 
Federatie van nederlandse 
Verenigingen tot integratie van 

Homosexualiteit CoC neder-
land per 31 december 2011 en 
van het resultaat over 2011. 
beiden zijn in overeenstem-
ming met de richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving, in het 
bijzonder de richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 650 ‘Fond-
senwervende instellingen’. Het 
volledige jaarverslag van CoC 
nederland is de downloaden op 
www.coc.nl 
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nederlAnd Werden in 2011 
moGeliJK GemAAKt door 
FinAnCiële biJdrAGen VAn: 

leden en donateurs van 
  het CoC 

ministerie van 
  buitenlandse Zaken
europese Commissie
ministerie van binnenlandse   
  Zaken en Koninkrijksrelaties
oxfam novib
ministerie van onderwijs, 
  Cultuur en Wetenschap
uitgeverij metro
Vereniging nationale Jeugdraad
Algemene onderwijsbond
Stichting Homosport nederland
ministerie van Volksgezondheid,   
  Welzijn en Sport
oranje Fonds
Aids Fonds
Skan Fonds
nederlandse stichting voor 
  het gehandicapte kind
Stichting instituut Gak
Stichting Vrienden van 
  de Gay Krant
Centraal orgaan opvang 
  Asielzoekers
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