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‘Het heeft ons ontroerd en veel inspiratie 
gegeven.’ Dat zegt de Russische activiste 
Anastasia Smirnova in dit jaarverslag over 
de COC-acties tegen de Russische anti-
homowet. Met twee massale demonstra-
ties en talloze kleinere initiatieven tegen 
deze wet, stond het jaar 2013 voor COC 
Nederland onmiskenbaar in het teken van 
de mensenrechten van LHBT’s in Rusland. 

2013 Was ook het jaar waarin COC’s  
Roze Stembusakkoord zijn vruchten 
begon af te werpen. Zo stemde de Eerste 
Kamer eindelijk vóór de wet Lesbisch 
Ouderschap, na een jarenlange strijd door 
het COC. Ook de nieuwe Transgender wet 
haalde de eindstreep. Er werden belang-
rijke stappen gezet op weg naar afschaf-
fing van het fenomeen weigerambtenaar 
en de enkele-feitconstructie. En we 
plaatsten nieuwe kwesties op de politieke 
agenda, zoals een goede wettelijke rege-
ling voor meeroudergezinnen. 

Onze lidverenigingen startten 
 innovatieve projecten. Zo begon COC 
Amsterdam met werkgroepen op 
 stadsdeelniveau, om zo elke straat van 
de hoofdstad LHBT-vriendelijk te maken. 
COC Kennemerland ontwikkelde een 
l esmethode voor zorgmedewerkers.  
Met een ‘maatjesproject’ zorgen COC 
Midden-Nederland en COC Nijmegen er 
voor dat ‘roze’ asielzoekers er niet meer 
alleen voorstaan. 

Nu voorlichting op school verplicht is, 
neemt de vraag naar COC-voorlichters 
fors toe. Het COC bracht een leger 
van ruim 500 voorlichters op de been. 
Steeds meer scholieren starten een Gay-

Straight Alliance. Het aantal GSA-fans op 
 Facebook steeg explosief, van bijna  drie- 
naar meer dan vijftienduizend. 

Mede dankzij onze strijdbare Roze 50+ 
ambassadeurs zijn er nu vijfennegentig 
zorginstellingen met een Roze Loper  
voor LHBT-vriendelijke zorg. Zo’n vijftien-
honderd roze ouderen treffen elkaar bij 
de Roze50plus-community op internet. 

Het zijn indrukwekkende getallen. Maar 
de impact van ons gezamenlijke werk  
op het leven van individuele mensen is 
misschien nog wel indrukwekkender. 
Neem Giovanny, die bij COC’s biculturele 
Respect2Love gemeenschap ontdekte 
dat er veel meer LHBT’s zijn zoals hij.  
‘Er ging een wereld voor me open,’ zegt 
hij in dit jaarverslag. 

Voor mensen als Anastasia en Giovanny 
doen we ons werk. En daar gaan we in 
2014 op volle kracht meer door!

Tanja Ineke, Joop Schermer, Mirella  
van Markus, Hans Stokebrand en Robert 
Loesberg (bestuur december 2013),  
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: activisten uit Rusland, 
multiculturele jongeren, betrokken 
ouders, 50+ ambassadeurs en jonge 
helden. 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 Anastasia, Giovanny, Karin, 
Lou en Laurens 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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In Den Haag werd daarom in maart het 
LesBian Festival gehouden, een drie-
daags evenement georganiseerd door 
COC Haaglanden in samenwerking met 
COC Nederland. Doel was het bevorde-
ren van de sociale acceptatie en zicht-
baarheid van lesbische, biseksuele en 
transgender vrouwen, én een gezellige 
bijeenkomt met stand-up comedians, 
poëzie, muziek, feesten en honderden 
enthousiaste bezoeksters. 

COC-campagne van start
Onder het motto ‘Er is nog veel om voor 
te vechten. Vecht mee’ lanceerde COC 
in april een campagne om nieuwe leden, 
donateurs en medestanders te werven. 
De campagne, die onder meer bestaat 
uit flyers, banners en posters, portret-
teert acht strijdbare LHBT’s die kwesties 
aankaarten waar zij in Nederland en de 
rest van de wereld mee geconfronteerd 
worden. ‘Jonge homo’s doen vijf keer 

vaker een zelfmoordpoging. Ik laat me 
echt niet kisten,’ zegt een lesbisch meisje. 
Een jonge man: ‘In Irak worden homo’s 
zoals ik gemarteld en vermoord.’ 
De campagne werd ontwikkeld door 
copywriter Jan Bennink, artdirector 
Kim Lewis en fotograaf Janus van den 
Eijnden. Bij de lancering van de wervings-
actie zei COC-voorzitter Tanja Ineke: ‘Als 
veel mensen meevechten, kunnen we 
samen een vuist maken. Hoe meer men-
sen lid of donateur van het COC worden, 
hoe sterker we staan.’ 
‘Vecht mee’ was in augustus tijdens de 
Amsterdamse Canal Pride ook het thema 
van de COC-boot waarop zo’n honderd 
LHBT-activisten en bondgenoten mee-
voeren. Daaronder ook activisten uit 
Oeganda, Senegal en Oekraïne. Een sier-
lijke regenboogvlag die hoog in de top 
werd gehesen maakte van de boot een 
opvallende verschijning die menigeen aan 
de kant kippenvel bezorgde.

Met grote en kleine campagnes en  
evenementen sneed COC Nederland in 
2013 issues aan uiteenlopend van stereo-
tiepen over ‘mietjes’ en ‘manwijven’ tot 
geweld tegen LBT-vrouwen en LHBT- 
activisten in nood. Soms op scherpe, 
soms op feestelijke wijze.

True Colors: krachtig en kleurrijk  
Het jaar 2013 begon in januari meteen al 
wervelend. In de afgeladen Amsterdamse 
poptempel Paradiso vond de eerste 
editie van True Colors plaats. Het feest 
is de voortzetting van de COC Nieuw-
jaarsreceptie, die de afgelopen jaren 
steeds plaatsvond in de theaterzaal van 
COC Amsterdam. True Colors is groter 
van opzet, de gedachte achter het feest 
is om alle kleine en grote initiatieven die 
tezamen de Nederlandse LHBT-beweging 
vormen in het zonnetje te zetten. Behalve 
de COC lidverenigingen waren er meer 
dan honderd LHBT-clubs aanwezig, van 
Black Gay Holland tot Poz & Proud, UvA 
Pride, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, 
de brandweermannen en -vrouwen van 
Roze Rood en LHBT’s van het Openbaar 
Ministerie, gekleed in toga. 
Tijdens het feest werden de Bob Angelo 
Penningen uitgereikt. Eén onderscheiding 
ging naar imam Muhsin Hendricks voor 
zijn bijdrage aan het debat over seksuele 
voorkeur en Islam. Ook de Nederlandse 
Transgenderbeweging werd voorzien van 
een penning, voor de successen die ze 
de afgelopen jaren boekten in hun strijd. 
Ruim tweeduizend bezoekers gingen uit 
hun dak op spetterende muziek en optre-
dens van onder meer Voice of Holland 

winnares Leona Philippo. Indrukwekkend 
was het moment waarop alle aanwezige 
initiatieven het podium vulden en voor 
iedereen voelbaar en zichtbaar werd hoe 
kleurrijk, breed en krachtig de Neder-
landse LHBT-beweging is. 
Tijdens True Colors werd het Bob Angelo 
Fonds gelanceerd, vernoemd naar de 
schuilnaam van Niek Engelschman, de 
oprichter van het COC. Het Bob Angelo 
Fonds is bedoeld voor het financieren en 
begeleiden van kleinschalige activiteiten 
en projecten voor LHBT’s in Nederland. 
Door de activiteiten die het fonds onder-
steunt, wil het LHBT’s empoweren en zo 
emancipatie bevorderen. Meer informatie 
op: www.coc.nl/bobangelofonds 

Succesvol LesBian festival 
Lesbische, biseksuele en transgender 
vrouwen zijn vergeleken met homo- 
mannen vaak minder zichtbaar. Daar wil 
het COC verandering in brengen. 
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Omringd door de Nederlandse LHBT-beweging 
lanceert COC-voorzitter Tanja Ineke met Margreet 
Dolman het Bob Angelo Fonds tijdens True Colors 
2013. Rechts: De nieuwe COC-campagne roept op 
tot meevechten

G
E

E
R

T
 V

A
N

 TO
L



Over ‘mietjes’ en ‘manwijven’
Tijdens Coming Out Dag in oktober 2013 
verspreidde COC een ludieke poster 
door heel Nederland, ondermeer via 
dagblad Metro. ‘Wat is het toch fijn dat 
er homo’s zijn...’, was op de voorkant te 
lezen. In kleine letters daaronder stond 
de clou: ‘… als ze maar normaal doen’. 
Sommige mannen zijn vrouwelijk, som-
mige vrouwen zijn mannelijk, en daar 
is niets mis mee. Maar Nederland heeft 
volgens onderzoek van het Sociaal 
Cultureel Planbureau moeite met vrou-
welijke mannen en mannelijke vrouwen. 
Jongeren lijden daar het meest onder: 
mannelijke lesbomeiden en vrouwelijke 
homojongens worden vaker gepest 
en voelen zich vaker ongelukkig. Ook 
transgenders krijgen vaak te maken met 
stereotype beelden over mannelijkheid 
en vrouwelijkheid; meer dan de helft 
krijgt negatieve reacties. Tijdens Coming 
Out Dag riep COC op om te laten zien dat 
acceptatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en 
transgenders de normaalste zaak van de 
wereld zou moeten zijn, of ze nu man-
nelijk zijn, vrouwelijk of iets ertussenin. 
Talloze mensen gebruikten de poster. Zo 
ook pater Ronald Putman uit IJmond die 
‘m voor het raam hing van zijn parochie 
en daarmee de Coming Out Dag prijs-
vraag won.
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‘De prachtigste boot was 
van het COC,’ schreef de 
Telegraaf over de COC-
boot bij de Canal Parade 

Strijders voor de Liefde
Tijdens Gay Pride bracht COC Nederland 
met presentator Sipke-Jan Bousema een 
boodschap van liefde over aan LHBT-
activisten die overal ter wereld strijden 
voor acceptatie en gelijke rechten. Het 
concert Strijders voor de Liefde werd 
vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam 
uitgezonden op televisie. Tijdens het con-
cert deden activisten op het podium hun 
verhaal. Onder meer Leona Philippo en 
Charly Luske traden op. Strijders voor de 
Liefde is vernoemd naar de gelijknamige 
documentaire van tv-makers Marieke 
Slinkert en Sipke-Jan Bousema, die het 
initiatief namen voor het evenement. Het 
concert kwam ten bate van het Pride 
Fonds van COC en Amnesty International, 
dat steun geeft aan LHBT-activisten in 
nood, overal ter wereld. 

Geweld is niet normaal 
‘Mag ik meedoen, meiden?’, ‘Ben jij 
lesbisch? Dan heb je mij nog niet gehad!’ 
Het zijn slechts enkele van de flauwe, 
vaak seksueel getinte opmerkingen 
waarmee LBT-vrouwen in Nederland te 
maken krijgen. Ongeveer zeven op de 
tien lesbische vrouwen worden gecon-
fronteerd met fysiek of verbaal geweld 
wegens hun identiteit. Zij melden geweld 
zelden bij politie of antidiscriminatie-
bureau’s: nog geen dertig procent doet 
dat bij fysiek geweld, slechts vijf procent 
bij verbaal geweld. Veel LBT-vrouwen 
denken dat pesten en geweld ‘er nu 
eenmaal bij hoort’. COC lanceerde in het 
najaar samen met Movisie en Landelijk 
Homonetwerk Politie een campagne om 
vrouwen te motiveren om wél aangifte 
te doen. Want geweld is niet normaal. 
De campagne ging van start tijdens een 
informatieavond in Amsterdam met spre-
kers als Ellie Lust van politieteam Roze 
in Blauw. Zij legde uit wat de politie kan 
betekenen voor LBT-vrouwen die aan-
gifte doen. 
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Links: Stefan (l) en Lisa (r) op de 
Coming Out Dag poster

Rechts: Vrijwilliger Arnold 
Boekhoff in actie voor LHBT’s met 
een verstandelijke beperking

Verstandelijk beperkte LHBT’s 
Bij zestien COC-lidverenigingen waren 
er al langere tijd maandelijkse ontmoe-
tingsgroepen actief voor LHBT’s met een 
verstandelijke beperking. Op verzoek 
van de lidverenigingen wordt er sinds 
2013 vanuit COC Nederland een landelijk 
programma ontwikkeld. Het doel hier-
van is om deze kwetsbare doelgroep 
zichtbaar te maken en te ondersteunen 
binnen de LHBT-beweging en in de zorg. 
Arnold Boekhoff (49, Zaandam) is zelf 
verstandelijk beperkt en LHBT. “Er is veel 
onbegrip”, vertelt hij. “Veel begeleiders 
weten niet wat ze ermee aan moeten als 
ik vertel dat ik homo ben. Door medebe-
woners van een instelling waar ik woonde 
werd ik veel gepest, ze wilden niks met 
me te maken hebben omdat ik homo ben. 
En in de gay scene worden LHBT’s met 
een beperking ook met de nek aangeke-
ken.” Boekhoff liet het er niet bij zitten, hij 
richtte in 2000 bij COC Amsterdam Café 
Oké op. Inmiddels zet hij zich als ambas-
sadeur in voor LHBT’s met een verstande-
lijke beperking. “Ik kan mezelf uitdrukken. 
Ik vind het belangrijk dat ik mijn stem 
gebruik en inzet voor anderen.” 



Boven: In augustus
organiseerde het COC een 
tweede demonstratie tegen de 
antihomowet op het 
Amsterdamse Museumplein

Russische LHBT’s 
bedanken via de sociale media 
voor de protesten tegen de 
antihomowet
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Bij COC Nederland zet een groot team 
zich in voor acceptatie en gelijke rechten 
voor LHBT’s overal ter wereld. Met de 
Russische anti-homowet en de komst 
van president Poetin naar Nederland was 
hun werk in 2013 zichtbaarder dan ooit. 
Een bloemlezing van grote en kleinere 
highlights uit alle delen van de wereld.

Hete lente voor Poetin
Op 8 april 2013 bezocht de Russische 
president Poetin Amsterdam, en dat 
heeft hij geweten. Het staatshoofd 
werd opgewacht door ruim vijfduizend 
demonstranten met regenboogvlaggen. 
Tijdens het door COC Nederland georga-
niseerde protest spraken demonstranten 
zich uit tegen de anti-homowet die het 
Russische parlement op dat moment 
behandelde. Op het podium werd onder 
meer gesproken door twee Russische 
LHBT-activisten, die zich overrompeld 
toonden door de Nederlandse support. 
Poetin, die zich vijftig meter verderop in 
het Scheepvaartmuseum bevond, moest 
zich ten overstaan van de verzamelde 
wereldpers verantwoorden voor de 
draconische wet die een ernstige inper-
king vormt van de mensenrechten van 
LHBT’s in Rusland. Het protest opende 
de journaals en kranten in Nederland en 
beelden van de demonstratie gingen de 
wereld over. 
Helaas werd de anti-homowet in juni 
toch aangenomen. Reden voor COC om 
samen met Pride United een tweede 
manifestatie te organiseren. Dit keer 
op het Museumplein, voorafgaand aan 
een concert dat de Russische overheid 

organiseerde vanwege het Nederland-
Rusland Jaar. Wederom verzamelden 
zich duizenden demonstranten om een 
tegengeluid te laten horen en om Rus-
sische LHBT’s een hart onder de riem te 
steken. Onder de sprekers was, behalve 
COC-voorzitter Tanja Ineke, ook de 
Amsterdamse burgemeester Van der 
Laan, die zich fel uitsprak tegen de anti-
homowet. De bijeenkomsten behoorden 
tot de grootste protestacties in Neder-
land in 2013. COC Nederland is trots op 
deze blijk van solidariteit uit Nederland, 
die veel Russische activisten inspireerde 
om hun werk onder moeilijke omstandig-
heden voort te zetten. 

Stap vooruit in Kirgizië 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Kirgizië sprak een LHBT-organisatie 
met de ombudsman van dit Centraal 
Aziatische land. Aan de orde kwamen 
basale zaken als: wat zijn LHBT’s, hoe 
worden ze gediscrimineerd en wat zijn 
hun rechten. Het COC traint Kirgizische 
activisten voor dit soort belangenbehar-
tiging: hoe leg je contact met overheids-
functionarissen, hoe kun je de feiten het 
best presenteren, welke houding neem je 
aan. “Belangenbehartiging stond in deze 
regio tot voor kort op een laag pitje”, 
zegt Renate Hartman van COC. “Bijeen-
komsten gingen over het uitwisselen van 
persoonlijke ervaringen. Ook belangrijk, 
maar we hebben ze kunnen overtuigen 
van wat de meerwaarde is van jezelf 
organiseren en naar buiten treden als 
LHBT-organisatie. Inmiddels schrijven ze 
mee aan mensenrechtenrapportages van 
organisaties als de VN en de OVSE. Ze 
durven zelf op instanties af te stappen 
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en doen persberichten de deur uit als 
daarvoor aanleiding is. Onze collega’s in 
Kirgizië laten zo zien dat ze professionals 
zijn en dat ze weten waarover ze praten, 
waardoor ze steeds serieuzer genomen 
worden.”  

Krachtiger buitenlandbeleid EU 
COC Nederland organiseerde in janu-
ari 2013 samen met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken een seminar voor 
EU-diplomaten. Doel was hen bekend 
te maken met het LHBT-thema en uit te 
leggen welke actuele kwesties er spelen. 
Het was de aftrap voor een proces dat 
uiteindelijk resulteerde in de EU LGBT 
Guidelines. “Het is voor het eerst dat de 
EU zo’n krachtig en dwingend buiten-
lands LHBT-beleid formuleert,” zegt Nori 
Spauwen, Internationaal beleidsmede-

werker bij COC Nederland. “Een grote 
overwinning. Zeker als je bedenkt dat 
homoseksualiteit en genderidentiteit ook 
in EU landen als Polen, Litouwen en Italië 
vaak nog heel gevoelig liggen. Wij heb-
ben meegeschreven aan de guidelines, 
COC was betrokken bij elk stapje van het 
proces.” 
De EU LGBT Guidelines verplichten EU-
landen om te reageren als er in niet-EU 
landen ernstige LHBT-mensenrechten-
schendingen plaatsvinden. Spauwen: 
“Ambassades van EU-landen moeten 
altijd in actie komen en daarbij actief 
LHBT-mensenrechtenactivisten betrek-
ken.”    

12
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‘De Amsterdamse 
demonstratie was 
uniek’
Anastasia Smirnova strijdt met het COC voor 
LHBT-rechten in Rusland

ANASTASIA SMIRNOVA (27), SINT PETERSBURG

“De demonstratie in Amsterdam tegen 
de Russische anti-homowet was uniek. 
Zoveel mensen die op de been kwamen 
om zich uit te spreken voor de rechten 
van anderen, dat heb ik nergens anders 
gezien. Om te voelen dat er zoveel 
solidariteit is die over landsgrenzen heen 
gaat, heeft mij en andere activisten en 
LHBT’s in Rusland ontroerd en heel veel 
inspiratie gegeven. COC betrok ons 
steeds bij het proces. Het ging daardoor 
niet óver ons, maar mét ons, waardoor 
de acties aansloten op wat wij nodig 
hadden. 
De anti-homowet zet ons weg als twee-
derangs burgers. Dat was een slag in 
het gezicht van LHBT’s. Het deed velen 
van ons besluiten dat ze niet langer 

alleen maar wilden toekijken. De spot-
light die de Winterspelen zette op de 
situatie van LHBT’s in Rusland, maakte 
ons meer zichtbaar dan ooit tevoren. De 
Russische LHBT-beweging is daarom in 
2013 ondanks de moeilijkheden gegroeid 
in omvang en kracht. Nieuwe mensen 
sloten zich aan, met nieuwe, frisse ideeën 
en energie. Er zijn ook heteroseksuele 
bondgenoten en opiniemakers die het 
onderwerp hebben omarmd. De afge-
lopen jaren zijn we als beweging vooral 
bezig geweest met reageren. Ons stre-
ven is nu om zelf plannen te maken, onze 
eigen agenda te bepalen en onze doelen 
te verwezenlijken. Het is mijn droom om 
op een dag een Gay Pride bij te wonen in 
Sint Petersburg die vredig verloopt.” 

‘Een groot protest tegen de Russische wet,’ 
schreef de New York Times over de COC-demon-
stratie tijdens het bezoek van president Poetin
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Dit doet COC
- Ondersteunen LHBT-organisaties in tal 

van landen bij opbouw van een eigen 
sterke, zelfbewuste LHBT-gemeenschap

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

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

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

Vecht mee!
- Steun LHBT-activisten in nood: doneer 

aan het Pride Fonds van COC en 
Amnesty via coc.nl/pridefonds 

- Doe mee aan demonstraties van COC 
voor LHBT-rechten wereldwijd, blijf op 
de hoogte via coc.nl

Doelen voor 2014
- Pleiten voor een VN-resolutie over 

mensenrechten van LHBT’s
- Versterken van de kwaliteit van 

hivpreventie bij partnerorganisaties in 
 twaalf landen
- Hoger op de EU-agenda plaatsen van 

LHBT-emancipatie binnen Europa 
- Activisten uit de Caribische regio en 

Latijns Amerika trainen in het werken 
met de VN

- LHBT-sensitiviteit bevorderen bij 
gezondheidswerkers in Zuid-Afrika en 
Swaziland 

GRENZELOOS

LHBT-activisten gaan townships in
COC werkt samen met Triangle Project in 
Zuid-Afrika aan het opzetten van groe-
pen die de dorpen en townships buiten 
Kaapstad ingaan om daar voorlichting 
te geven over LHBT-kwesties en veilige 
seks. “Tot voor kort beperkte het acti-
visme zich veelal tot de grote stad”, zegt 
Bram Langen van COC. “In 2013 zijn er 
veertien zogeheten Safe Space groepen 
opgezet. We mentoren deze groepen en 
bekijken welke de potentie hebben om 
zich door te ontwikkelen tot een serieuze 
belangenorganisatie. We ondersteunen 
hen bij het opzetten van een infrastruc-
tuur en het leggen van contacten met 
gemeenteraden, gezondheidsklinieken 
en traditionele leiders. Vaak gebeurt dat 
heel kleinschalig en informeel. Bijvoor-
beeld bij een kliniek: ‘Wij zijn homo, en 
we merken dat verplegers daar niet 
altijd even aardig op reageren. Ze weten 
ook niet hoe ze bij een homoman een 
soa-test moeten afnemen. Mogen we 
daar voorlichting over komen geven?’ 
Een kleine actie, maar het heeft directe 
invloed op het welzijn van LHBT’s daar.”

Spreektijd bij de VN
COC Nederland heeft als een van de 
weinige LHBT-organisaties een consulta-
tieve status bij de Verenigde Naties. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat de organisatie 
spreektijd kan aanvragen voor vergade-
ringen van de VN Mensenrechtenraad. 
Nori Spauwen, beleidsmedewerker 
Internationaal bij COC: “Wij geven dat 
platform aan LHBT-activisten uit de 
hele wereld. We zorgen ervoor dat ze 
er effectief gebruik van maken door ze 
een training on the job te geven. Deze 

activisten zijn vaak niet gewend dat je 
met autoriteiten kunt praten, omdat ze 
in eigen land door diezelfde autoriteiten 
worden vervolgd. Als je dan ineens voor 
de VN Mensenrechtenraad staat, is dat 
soms heel intimiderend. Ik zit vaak let-
terlijk een uur lang iemands hand vast te 
houden, totdat ze mogen spreken. Als 
in het openbaar spreken bij de VN om 
veiligheidsredenen geen optie is, organi-
seren we besloten ontmoetingen tussen 
activisten en diplomaten. Voor diploma-
ten zijn dat bijzondere gebeurtenissen. 
Die mensen zitten vaak de hele dag over 
dossiers gebogen. Ineens hebben ze dan 
een man of vrouw van vlees en bloed 
tegenover zich, uit een land waar het 
gevaarlijk is om LHBT te zijn. Je ziet hoe 
ze beseffen: dit zijn de mensen waar het 
om gaat. Het is heel mooi om die twee 
werelden met elkaar te verbinden: de 
diplomatieke realiteit van de VN en een 
activist die elke dag moet vrezen dat hij 
of zij wordt opgepakt en verdwijnt, maar 
toch bezig is met pamfletjes uitdelen en 
anderen te informeren.” 

LHBT-rechten topprioriteit 
LHBT-mensenrechten zijn in 2013 
expliciet benoemd als topprioriteit van 
het Nederlands mensenrechtenbeleid. 
Minister Frans Timmermans van Buiten-
landse Zaken besloot daartoe in februari. 
Het COC heeft zich hier zeer actief voor 
ingezet: de organisatie stuurde minister 
Timmermans een brief met tal van  

14

suggesties en COC-directeur Koen van 
Dijk sprak op uitnodiging van de minis-
ter tijdens een seminar over het nieuwe 
beleid. In zesenzeventig landen zijn rela-
ties tussen mensen van gelijk geslacht 
strafbaar en in zeven landen staat er 
zelfs de doodstraf op. LHBT-mensen-
rechtenverdedigers zijn vaak erg kwets-
baar. COC Nederland juicht het toe dat 
er extra aandacht naar deze groep zal 
uitgaan en is trots dat het kabinet inter-
nationaal een voortrekkersrol zal blijven 
spelen als het gaat om het bevorderen 
van LHBT-mensenrechten.

Dilemma’s bij vrouwenrechten 
“De VN conferentie over vrouwenrechten 
is een battle ground”, zegt Nori Spau-
wen van COC Nederland. “Conserva-
tieve staten die verkondigen dat het wel 
meevalt met geweld tegen vrouwen zijn 
al helemaal behoudend als het gaat om 
de rechten van LBT-vrouwen. Nooit is er 
een resolutie aangenomen waarin gerept 
wordt over LBT-vrouwen, want over 
resoluties moet unaniem worden beslo-
ten. Aangezien homoseksualiteit straf-
baar is in 76 landen, weet je bij voorbaat 
dat het ook deze keer niet zal lukken om 
er iets over LBT-vrouwen in opgenomen 
te krijgen. Heeft het wel zin om af te rei-
zen naar New York en twee weken lang 
het vuur uit je sloffen te lobbyen? Ook in 
2013 hebben we er voor gekozen om wél 
te gaan. Want als we niet eens de strijd 
aangaan, hoe moet verandering dan ooit 
tot stand komen? We moeten die druk 
blijven zetten. Daardoor beseffen pro-
gressieve landen dat het een onderwerp 
is waar ze eigenlijk iets mee moeten. 
Niets doen is geen optie.” 

2013Het COC ondersteunt 
LHBT-activisten in 
Zuid-Afrikaanse townships
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COC bouwt aan een vitale community 
voor LHBT’s met een bi-culturele  
achtergrond. Sterke en zichtbare  
frontliners spelen hierbij een hoofdrol.  

Bomvolle Respect2Love boot
Zichtbaarheid van bi-culturele LHBT’s is 
één van de belangrijkste doelstellingen 
van Respect2Love (R2L), de multicultu-
rele community van COC. Zichtbaarheid 
in eerste instantie naar de eigen achter-
ban: een deel van de LHBT’s met een 
etnische achtergrond voelen weinig of 
geen aansluiting bij de mainstream LHBT 
gemeenschap. Het bereiken van deze 
groep is vaak lastig. De aanwezigheid 
van R2L tijdens de Canal Pride 2013 was 
dan ook een flinke stap in de goede rich-
ting. Het was de tweede keer dat er een 
boot van R2L meevoer. Op de bomvolle 
vrolijke schuit, met ruim 110 opvarenden 
liet de multiculturele community aan de 
honderdduizenden toeschouwers op de 
kade zien dat de LHBT-gemeenschap alle 
kleurschakeringen kent. Voor de deel-
nemers op de boot was de middag zeer 
geslaagd en een groot feest. 

Respect2Love gaat het land in
Respect2Love (R2L) breidde haar acti-
viteiten in 2013 verder uit. Behalve in 
Amsterdam werden er ook R2L com-
munities opgestart en verder ontwikkeld 
in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De 
focus lag op het vinden van frontliners 
die zich willen inzetten om van de nieuwe 
initiatieven een succes te maken. Deze 
rolmodellen van R2L werken aan zicht-
baarheid van LHBT’s in multiculturele 
kring en brengen mensen met verschil-

lende culturele en religieuze achtergron-
den bij elkaar. Ook in 2013 zijn er weer 
nieuwe enthousiaste en talentvolle jonge-
ren opgestaan die hierin een voorbeeld-
functie vervullen. Met hun zichtbaarheid 
stimuleren ze het zelfvertrouwen en de 
kracht van anderen. Ook gaan frontliners 
het gesprek aan met niet-LHBT’s. Ze 
doen dat in eigen kring: school, familie, 
moskee, kerk. Maar ook zijn ze zichtbaar 
tijdens evenementen en festivals. R2L is 
het enige initiatief in Nederland dat zich 
richt op het opbouwen van een com-
munity van LHBT’s met een bi-culturele 
achtergrond.

Bespreekbaar maken
COC werkt aan een methodiek voor het 
bespreekbaar maken van homoseksua-
liteit in bi-culturele kring. De methodiek 
wordt ontwikkeld in samenwerking met 
de grote migrantenorganisaties: IOT 
(Inspraak Orgaan Turken), SMN (Samen-
werkingsverband Marokkaanse Nederlan-
ders), OCAN (Overlegorgaan Caribische 
Nederlanders), VON (Vluchtelingenorga-
nisatie Nederland) en Malaica.
Het project wordt gefinancierd door het 
Europees Immigratie Fonds en het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Het moet een overdraagbare 
handreiking worden voor lokale migran-
tenorganisaties. Het doel is om zo te 
stimuleren dat binnen de eigen gemeen-
schappen het gesprek met LHBT’s over 
het vergroten van hun veiligheid en 
acceptatie op een positieve en construc-
tieve wijze gevoerd kan worden. 

Boven: De Respect2Love boot tijdens Gay Pride 2013 
Onder: De mensen van COCs Respect2Love en Trans United op True Colors
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CULTUUR & GELOOF
 
GIOVANNY VIRDIS (20)
AMSTERDAM

“Ik ben een jongen van de straat. In mijn 
omgeving hadden ze het niet zo op 
homo’s. Voor mij was het heel verwar-
rend dat ik wel gevoelens had voor jon-
gens, maar er niet uitzag als het stereo-
type. Ik dacht: dan kan ik ook geen homo 
zijn. Als ik al met iemand sprak over m’n 
gevoelens voor jongens, dan zei ik dat 
ik bi was. Nadat ik een relatie had met 
een heel mooi meisje besefte ik: ik ben 
helemaal niet bi, ik ben gewoon homo. 
Via een vriend werd ik bij toeval geïntro-
duceerd bij COC’s Respect2Love. Daar 
kwam ik erachter dat er heel veel LHBT’s 
zijn met een zelfde soort achtergrond als 
ikzelf. Er ging een wereld voor me open. 
Bij Respect2love werd ik gevraagd of ik 
voorlichting wilde geven over seksuele 
diversiteit op een middelbare school 
in Den Haag. Dat heb ik gedaan. Het 
was een superleuke ervaring, de klas-
sen reageerden heel goed op me. In de 
trein terug naar Amsterdam dacht ik: 
het is wel raar, ik zeg tegen die leerlin-
gen dat iedereen zichzelf moet kunnen 
zijn, en vervolgens kruip ik weer terug 
in de kast. Ik schreef in de trein op m’n 
mobieltje een Facebookbericht waarin 
ik m’n coming out deed. Vlak voordat 
ik het station inreed, zette ik het online. 
Thuis aangekomen zag ik eigenlijk alleen 
maar positieve reacties: ‘Respect dat je 
dit doet man’. Sindsdien durf ik tegen 
iedereen, maar vooral tegen mezelf, te 
zeggen dat ik homo ben. Ik wil me bij 
Respect2love inzetten voor jongens en 
meiden die zich net als ik niet herkennen 
in het stereotype beeld over LHBT’s. Als 
ik eerder had begrepen dat ik homo kan 
zijn en gewoon kan blijven wie ik ben, 
was ik veel eerder uit de kast gekomen.” 

    

GIOVANNY VIRDIS
actief bij COC’s Respect2Love 

‘Iedereen 
moet kunnen  
zijn wie hij is’

2013
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Trans United 
Speciaal voor transgenders met een 
bi-culturele achtergrond startte COC in 
2013 het project Trans United. “Transgen-
ders worden vaak niet begrepen door 
de omgeving, dat kan leiden tot gevoe-
lens van eenzaamheid,” zegt BeyonG 
Veldkamp van COC, zelf transgender 
en oprichter van Trans United. “Er was 
behoefte aan een plek waar transgenders 
onder elkaar kunnen zijn om verhalen 
uit te wisselen maar ook om samen 
leuke dingen te doen.” Trans United zet 
zich in voor het krachtiger en zichtbaar 
maken van de doelgroep, en organiseert 
workshops. Soms voor de eigen achter-
ban, zoals de workshop Transgender 
& Beauty, soms voor de buitenwacht. 
Veldkamp: “Door open ons verhaal te 
vertellen en te laten zien wie we zijn, 
nemen we beetje bij beetje vooroordelen 
en onbegrip weg.” 

Boven en rechts: 
Deelnemers aan de 
denktank van COC’s 
Respect2Love 

Rechtsonder: Imam 
Muhsin Hendricks - 
inspirator van Ma’ruf - 
won in 2013 COC’s Bob 
Angelo Penning

Ma’ruf wordt zelfstandig
Ma’ruf, de werkgroep van moslim LHBT’s 
binnen het COC, is in 2013 verzelf-
standigd. Wel blijven COC en Ma’ruf 
nauw samenwerken. COC ondersteunt 
Ma’ruf, dat zich inzet voor een progres-
sieve Islam die vrij is van elke vorm van 
discriminatie. Ma’ruf gebruikt hiervoor 
de ideeën van de Zuid-Afrikaanse imam 
Mushin Hendricks die op uitnodiging 
van het COC verschillende malen naar 
Nederland kwam en in 2013 werd onder-
scheiden met een Bob Angelo Penning. 
Hendricks bestudeerde de Koran en 
kwam tot het inzicht dat die homosek-
sualiteit niet afwijst. Een inzicht dat hij 
deelt en verspreidt over de wereld. De 
doelstelling van Ma’ruf is niet zozeer om 
mensen die zich afkeren van LHBT’s te 
overtuigen, als wel om LHBT’s zelf kracht 
en steun te bieden met de inzichten van 
Hendricks zodat zij deze in eigen kring 
kunnen delen.  
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Dit doet COC
- Bouwen van sterke communities waar 

multiculturele LHBT’s kracht vinden om 
zichtbaar zichzelf te zijn

- Hen ondersteunen bij het op gang 
brengen van dialoog over en 
acceptatie van seksuele voorkeur en 
genderidentiteit in bi-culturele en 
religieuze kring

- Migrantenorganisaties ondersteunen bij 
het creëren van LHBT-vriendelijk klimaat 
in hun gemeenschap

- Samenwerken met christelijke LHBT-
organisaties  

Vecht mee!
- Sluit je aan bij Respect2Love: 

Respect2love.nl of facebook.com/
respect2love

- Sluit je aan bij COC’s Trans United: 
facebook.com/transunited.nl

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

Doelen voor 2014
- Meer frontliners identificeren en hen 

ondersteunen en stimuleren
- Uitbouwen activiteiten Trans United 

community
- Financiële middelen verwerven voor 

het continueren van multiculturele 
activiteiten 
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COC voerde actie en zat aan tafel met 
ministers en staatssecretarissen.  
Met succes: in 2013 werden zowel de 
wet op het lesbisch ouderschap als de  
transgenderwet aangenomen.

Transgenderwet maakt einde aan 
vernederende situaties
Tot op de avond van de stemming was 
onzeker of er in de Senaat een meerder-
heid zou zijn voor de Transgenderwet, 
die regelt dat transgenders op eenvou-
dige wijze de geslachtsregistratie in hun 
paspoort en andere officiële documen-
ten kunnen laten wijzigen. Nu moeten 
transgenders zich eerst laten steriliseren, 
lichamelijk laten aanpassen en rech-
terlijke toestemming vragen voordat 
de vermelding ‘vrouw’ in hun paspoort 
kan worden vervangen door ‘man’ of 
andersom. Mensen leven daardoor vaak 
jarenlang met officiële documenten 
waarin een ander geslacht staat dan het 
geslacht waarin ze leven. Een situatie 
waarvoor Nederland jarenlang op de 
vingers is getikt door internationale men-
senrechteninstanties. Desondanks was 
het zeer de vraag of voldoende partijen 
zich in de wet konden vinden.
COC Nederland trok zeven jaar lang op 
met Transgender Netwerk Nederland 
(TNN) om aandacht te vragen voor deze 
kwestie en te pleiten voor een nieuwe 
wet. In een item van actualiteitenru-
briek Nieuwsuur maakte COC duidelijk 
met welke vernederingen transgenders 
dagelijks te maken hebben als gevolg van 
het uitblijven van de nieuwe wet. Men-

sen worden uit de trein gezet omdat de 
conducteur niet gelooft dat ze dezelfde 
persoon zijn als op hun vervoersbewijs. 
Sollicitatiegesprekken gaan vaak alleen 
nog over het feit dat iemand transgender 
is, nadat het legitimatiebewijs op tafel 
komt met daarop een ander geslacht dan 
waarin men leeft.
Aan dit soort situaties komt nu een einde: 
COC en TNN wisten de senaat te overtui-
gen. De transgenderwet werd uiteindelijk 
aangenomen door een ruime meerder-
heid. Straks volstaat een deskundigenver-
klaring en een melding bij de burgerlijke 
stand voor vervanging van de geslachts-
aanduiding. De duurzame overtuiging dat 
je tot het andere geslacht behoort, wordt 
leidend, niet de vraag of je geopereerd 
bent. De Transgenderwet heeft daarmee 
een positief effect op de levens van tal-
loze transgenders in Nederland.

Wet Lesbisch Ouderschap na 
twaalf jaar lobbyen een feit
‘Zelden hebben we een wet onderhanden 
gehad waarvan zo duidelijk is dat mensen 
er echt op zitten te wachten’, zei een 
woordvoerder in de Eerste Kamer op de 
novemberdag waarop de wet Lesbisch 
Ouderschap werd behandeld. Er ging 
twaalf jaar actievoeren door het COC aan 
vooraf, en vlot verliep het proces aller-
minst. Even zag het ernaar uit dat de wet 
alsnog zou blijven steken in de Senaat. 
COC riep lesbische moeders in juni op om 
brieven naar de Eerste Kamer sturen om 
duidelijk te maken wat de wet voor hen 
betekent. De zevenhonderd brieven die 
dat opleverde, hebben ongetwijfeld het 
laatste zetje gegeven: de wet is erdoor.

COC-voorzitter Tanja Ineke (r) overhandigt honderden brieven van lesbische ouders aan Anne-Wil 
Duthler van de Eerste Kamer 

De nieuwe wet regelt dat lesbische 
ouderparen - net als heteroparen - hun 
kindje eenvoudig op het gemeentehuis 
kunnen erkennen. Onder de oude wet 
moesten lesbische paren de juridische 
band met hun kind nog regelen met 
een langdurige, kostbare en emotioneel 
belastende adoptieprocedure. Dat kon er 
in het ergste geval toe leiden dat een kind 
wees werd als één van de moeders zou 
overlijden.
De nieuwe wet, waar COC zich sinds de 
openstelling van het burgerlijk huwelijk in 
2001 voor inzette, werd in 2011 ingediend 
door staatssecretaris Fred Teeven van 
Justitie. In oktober 2012 werd het voorstel 
aangenomen door de Tweede Kamer. 
Op de dag waarop ook de Eerste Kamer 

akkoord ging, ontving het COC tientallen 
mails van blije moeders en gezinnen die 
bedankten voor de jarenlange inzet.

Meerouderschap geagendeerd
Tijdens de behandeling van de wet  
Lesbisch ouderschap agendeerde het 
COC een nieuw onderwerp op het gebied 
van LHBT-rechten: het meerouderschap.  
COC wordt steeds vaker benaderd door 
gezinnen met meer dan twee ouders, 
bijvoorbeeld een lesbisch paar dat met 
behulp van een (homoseksuele) man 
een kind krijgt of een homopaar en een 
lesbisch paar die gezamenlijk kinderen 
opvoeden.  
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Joram: “Op het geboortekaartje van 
onze zoons Simon en Joaquin staan de 
namen van alle vier de ouders. De meeste 
afspraken maak je bij meerouderschap 
gewoon onderling. Maar wat mist is een 
juridische basis voor meerouderschap als 
dingen niet goed gaan. Voor de wet zijn 
alleen Evelien en Karin nu ouders. Een 
school kan zeggen: wij praten alleen met 
de ouders. Mijn man Guillermo en ik staan 
dan als vaders buitenspel.”
Karin: “Toen onze zoons geboren werden, 
moesten mijn vrouw en ik elkaars kinde-
ren adopteren om ook juridisch ouder te 
kunnen worden. Zo’n adoptieprocedure is 
eigenlijk bedoeld voor als een kind geen 
ouders heeft of niet gewenst is. Onze jon-
gens waren juist enorm gewenst. Dankzij 
de wet op het lesbisch meemoederschap 
is die procedure nu een stuk eenvoudiger.” 
Joram: “Toen de wet op lesbisch mee-
moederschap voorlag, drong COC ook 
aan op een regeling voor meerouder-
schap. We zijn heel blij dat COC zich hier 
zo krachtig voor inzet. Ook wij hebben 
toen met zijn vieren brieven aan Kamerle-
den gestuurd. We vroegen hen daarin om 
te onderzoeken of het meerouderschap 
mogelijk gemaakt kon worden. Zo’n 
onderzoek is inderdaad opgestart. Het 
is belangrijk dat alle ouders van een kind 
juridisch erkend kunnen worden.”
Karin: “Ik hoop dat gezinnen die meerou-
derschap delen zichzelf zichtbaar maken, 
zodat het sociaal geaccepteerd wordt.
Maar alleen sociale acceptatie is uiteinde-
lijk niet genoeg. We moeten als ‘meerou-
ders’ kenbaar blijven maken dat de 
situatie van onze kinderen ook juridische 
bescherming behoeft.”

JOUW BELANGEN
 
KARIN, JORAM, GUILLERMO  
EN EVELIEN de ‘meerouders’ van  
Joaquin (5) en Simon (7)

KARIN HARING
pleit met het COC voor meerouderschap 

‘Een school kan een 
deel van de ouders nu 
buitenspel zetten’

2013
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>>  Deze gezinnen kunnen de juridi-
sche positie van hun kind momenteel 
niet goed regelen, aangezien een kind 
in Nederland volgens de wet maximaal 
twee juridische ouders kan hebben. Dat 
betekent dat een kind met de derde of 
vierde ouder bijvoorbeeld geen familie-
rechtelijke banden heeft en niet volgens 
een voordelig tarief van deze ouder kan 
erven. In Canada en Engeland bestaan 
al regelingen voor meerouderschap. 
Het COC-pleidooi voor het introduceren 
van meerouderschap in Nederland werd 
overgenomen door diverse fracties in 
het parlement. Ook besteedden diverse 
media aandacht aan de kwestie. Als 
resultaat zegde de staatssecretaris van 
Veiligheid & Justitie toe een onderzoek te 
zullen laten uitvoeren naar meerouderge-
zag. Het COC werd geïnterviewd door de 
onderzoekers en het rapport verschijnt 
naar verwachting in 2014.

Einde weigerambtenaar 
Het COC wil dat LHBT’s kunnen rekenen 
op een neutrale overheid die hen niet 
discrimineert. De regering geeft volgens 
het COC een compleet verkeerd signaal 
af door ruimte te bieden aan zogeheten 
weigerambtenaren; in plaats van discri-
minatie te veroordelen biedt de overheid 
ruimte aan ambtenaren om LHBT’s te 
discrimineren bij de uitoefening van hun 
functie. COC voert daarom al jarenlang 
actie tegen weigerambtenaren, onder 
meer met een grootschalige publieks-
actie tijdens de Amsterdam Gay Pride 
in 2011. In 2013 werd een belangrijke 
stap gezet op weg naar het einde van 
het fenomeen weigerambtenaar. De 
Tweede Kamer stemde in juni vóór een 
wetsvoorstel van D66’ers Pia Dijkstra en 
Gerard Schouw dat gemeenten verbiedt 
om nieuwe weigerambtenaren in dienst 
te nemen. Ook geeft het gemeenten de 

Het COC voerde jarenlang actie tegen de weigerambtenaar

bevoegdheid om zittende weigerambte-
naren te ontslaan of een andere baan aan 
te bieden. Het verplicht overheden hier 
nog niet toe. Op verzoek van COC wordt 
de wet over een paar jaar geëvalueerd, 
om te bekijken of het aantal weigeramb-
tenaren in Nederland dan drastisch is 
afgenomen. De Eerste Kamer stemt in 
2014 over afschaffing van de weigeramb-
tenaar.

Initiatief tot afschaffing 
‘enkele-feitconstructie’ ingediend
Er moet een einde moet komen aan 
de zogenaamde enkele-feitconstructie 
die nu als een zwaard van Damocles 
hangt boven gelovige LHBT’s op religi-
euze scholen. De enkele-feitconstructie, 
opgenomen in de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling, biedt scholen in het bijzon-
der onderwijs de mogelijkheid om zowel 
LHBT-leerlingen als docenten te weren 

of weg te sturen. Dat kan weliswaar niet 
op grond van het ‘enkele feit’ van hun 
seksuele voorkeur, maar wel op grond 
van bijkomende omstandigheden, zoals 
het openlijk leven als homoseksueel. Voor 
zowel docenten als leerlingen op religi-
euze scholen geldt dat, als zij openlijk 
uitkomen voor hun seksuele voorkeur, ze 
het risico lopen te worden weggestuurd 
zonder dat de wet bescherming biedt. 
In de praktijk gebeurt dit ook: in 2011 
stuurde een gereformeerde basisschool 
in Oegstgeest docent Duran Renkema 
van school toen hij een relatie kreeg met 
een man.
Het COC pleit sinds 1994 voor afschaffing 
van de enkele-feitconstructie. In 2009 
startte het COC een nationale internet-
petitie die door circa dertigduizend men-
sen werd getekend. Jongeren van COC 
en Expreszo enterden dat jaar tijdens de 
Amsterdamse Gay Pride de regerings-
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COC’s Landelijke Werkgroep Politiek speelt een belangrijke rol in de politieke belangenbehartiging
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hoger wettelijk strafmaximum bij discri-
minerend geweld en pleit de organisatie 
voor bijzondere aandacht voor de bestrij-
ding van geweld tegen transgenders 
en lesbische en biseksuele vrouwen. De 
minister beloofde om in elk geval aan de 
slag te gaan met de landelijke uitrol van 
de Roze in Blauw-politieteams.

boot om aandacht voor de kwestie te 
vragen.   
D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks dien-
den in mei een wetsvoorstel in dat aan 
de enkele-feitconstructie een einde moet 
maken, een belangrijke stap in de goede 
richting. COC deed suggesties voor 
optimalisering van het wetsvoorstel. De 
Tweede Kamer stemt in 2014 over de wet.

Aandacht voor LHBT-asielzoekers
In 2013 agendeerde het COC opnieuw de 
kwetsbare positie van LHBT-asielzoekers 
in Nederland. De organisatie deed in 
brieven en gesprekken diverse voorstel-
len aan de staatssecretaris van Veilig-
heid & Justitie ter verbetering van het 
asielbeleid voor LHBT’s. Ook pleitte het 
COC voor behoud van het beschermings-
niveau voor Iraanse LHBT-asielzoekers. 
Deze groep dreigt het slachtoffer te 
worden van een wijziging van de Vreem-
delingenwet. Het COC informeerde 
de Eerste Kamer over deze dreigende 
verslechtering. Dat leidde er toe dat de 
Senaat tijdens de behandeling van de 
Vreemdelingenwet een motie aannam die 
bepleit dat het beschermingsniveau voor 
deze groep gelijk blijft.
COC-onderzoeker Lieneke Luit presen-
teerde in 2013 het rapport Pink Solu-
tions, over LHBT’s in de Nederlandse 
asielprocedure. Uit het rapport blijkt dat 
LHBT-asielzoekers in de hele asielketen 
– van opvang tot gehoor door de IND - 
geconfronteerd worden met problemen, 
stereotyperingen en zelfs met geweld. 
Het COC werkte mee aan een item van 
actualiteitenrubriek EenVandaag over de 
uitkomsten van het rapport. Inmiddels 
verzorgt het COC de eerste trainingen 

van IND medewerkers op het gebied van 
LHBT-kwesties.  
COC is gelukkig met een uitspraak 
van het Europees Hof van Justitie over 
LHBT asielzoekers. Het Hof oordeelde in 
november onder meer dat LHBT-asiel-
zoekers in geen geval ‘terug de kast in’ 
gestuurd mogen worden in hun land van 
herkomst. COC ondersteunde samen met 
VluchtelingenWerk Nederland de advo-
caten van drie asielzoekers die de zaak 
aanhangig maakten.

Roze in Blauw in heel Nederland
COC Nederland riep minister Opstelten 
(Veiligheid & Justitie) in het voorjaar 
namens tal van LHBT-organisaties op 
om de aanpak van LHBT-discriminatie 
te benoemen tot prioriteit van de politie 
en het Openbaar Ministerie. Het COC 
besprak het verzoek met de bewindsman 
tijdens een ontmoeting in maart.
Recente incidenten waarbij de veilig-
heid van LHBT’s ernstig in het geding 
is, onderstrepen de noodzaak van een 
krachtige aanpak van LHBT-discriminatie. 
Uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien 
LHBT’s te maken krijgen met discrimine-
rend fysiek of verbaal geweld. Het Sociaal 
en Cultureel Planbureau constateert dat 
37 procent van de transgenders zich niet 
veilig voelt in de eigen woonomgeving 
en dat 21 procent van de homoseksuelen 
zich de laatste jaren onveiliger is gaan 
voelen.
COC drong tijdens het gesprek met 
Opstelten ook aan op een landelijke uitrol 
van ‘Roze in Blauw’: eenheden binnen de 
politie die zich specifiek bezighouden 
met bestrijding van anti-LHBT geweld 
en discriminatie. Verder wil het COC een 

JOUW BELANGEN 2013

Dit doet COC
- Continu issues op gebied van LHBT-

emancipatie onder de aandacht van 
politiek en media brengen

- Concrete oplossingen voorstellen
- Via Landelijke Werkgroep Politiek 

activisten ondersteunen die zelf LHBT-
belangen op politieke agenda willen 
plaatsen

- Bij verkiezingen informeren over roze 
standpunten van partijen op gayvote.nl

Vecht mee!
- Doe mee aan acties van COC 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 LHBT asielzoekers: asiel@coc.nl

- Breng bij verkiezingen een ‘roze stem’ 
uit: check op gayvote.nl de standpunten 
van politieke partijen

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

Doelstellingen voor 2014
- Extra maatregelen tegen anti-LHBT 

geweld
- Verbod op LHBT-discriminatie in de 

grondwet
- Stappen zetten op weg naar 

meerouderschap
- Stappen zetten op weg naar afschaffing 

geslachtsregistratie

Ellie Lust van Roze in Blauw Amsterdam
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HAAGLANDEN
Roze Règâhs
Het jaar 2013 kende voor COC Haaglan-
den een aantal bijzondere highlights, met 
nieuwe initiatieven zoals het LesBian Fes-
tival en de nieuwe vrouwengroep Dare. 
Ook ging de Internationale Roze Kerk, 
een oecumenische dienst voor LHBT’s en 
hun heterovrienden en familie, van start in 
Den Haag. Met de oprichting van de Roze 
Règâhs is de eerste roze voetbalfanclub 
in Nederland een feit. COC Haaglanden 
wist in 2013 positieve ontwikkelingen bin-
nen de vereniging tot stand te brengen. 
De financiële positie is op orde gebracht 
en het gebouw onderging een facelift.  

MIDDEN-NEDERLAND 
Rumoerige start Jong&Out Utrecht 
In oktober ging de Utrechtse afdeling van 
Jong&Out succesvol van start. Meer dan 
twintig jongeren bezoeken de maande-
lijkse bijeenkomsten en organiseren acti-
viteiten. Nog voor de eerste bijeenkomst 
op Coming Out Dag was Jong&Out lan-
delijk in het nieuws toen hen een ruimte 
werd geweigerd vanwege de seksuele 
geaardheid van de deelnemers. Het COC 
deed bij de politie aangifte van discrimi-
natie.
 

NOORD-HOLLAND  
Roze Week in Alkmaar is blijvertje
COC Noord-Holland Noord organiseerde 
eind mei voor het vierde jaar op rij de 
Roze Week Alkmaar. Doel van de week 
is om de sociale acceptatie en integratie 
van LHBT’s in Alkmaar en omgeving te 
bevorderen. Hoogtepunt is de inmiddels 
traditionele Alkmaarse Grachten Parade, 
bezocht door duizenden mensen uit het 
hele land. Ook werd in 2013 Maaike Kar-
dinaal met ruime meerderheid verkozen 
als nieuwe voorzitter van COC Noord-
Holland Noord. Zij voorziet de vereniging 
van nieuw elan en frisse ideeën. 

LIMBURG
700 voorlichtingen over LHBT’s
COC Limburg voorzag in 2013 alle lokale 
politieke partijen in Limburg van een 
handreiking voor ‘roze beleid’, met het 
oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014, en was medeorganisator van 
een conferentie voor alle maatschappe-
lijke organisaties in Limburg. In Maastricht 
organiseerde COC Limburg een goed 
bezocht Nationaal COC Songfestival, 
gepresenteerd door Margreet Dolman. 
Bovendien gaf COC Limburg in 2013 bijna 
700 keer voorlichting over LHBT’s. 

AMSTERDAM
Acties op stadsdeelniveau 
Elke straat in Amsterdam moet uitein-
delijk LHBT-vriendelijk zijn. Vanuit deze 
gedachte lanceerde COC Amsterdam 
in de zomer van 2013 haar wijkenaan-
pak. Per stadsdeel worden werkgroepen 
opgezet die bekijken aan welke facilitei-
ten en activiteiten behoefte is. Doel is het 
versterken en vergroten van het aantal 
LHBT-vriendelijke stadsdelen, wijken 
en straten. Van groot belang vindt COC 
Amsterdam hierbij de samenwerking 
met andere organisaties die de LHBT-
vriendelijke benadering onderschrijven 
en ondersteunen, zoals de overheid 
en semi-overheidsorganisaties, andere 
LHBT-organisaties, onderwijsinstellingen, 
ondernemersverenigingen en zelforgani-
saties. 

KENNEMERLAND
Lesmodule over roze ouderen
COC Kennemerland heeft in 2013 een 
module over roze ouderen laten ontwik-
kelen voor het MBO-onderwijs Zorg & 
Welzijn. Dit om te bevorderen dat het 
personeel in zorginstellingen zich ervan 
bewust is dat er ook LHBT-ouderen in 
zorginstellingen wonen. De module is 
ontwikkeld door Bureau Hildebrand & 
Van Rijn in samenwerking met Rineke 
Mesman, en is met zogenaamde kop-
lopergelden van de gemeente Haarlem 
financieel mogelijk gemaakt. COC Kenne-
merland wil onderzoeken of en op welke 
wijze deze module verder in het land kan 
worden uitgerold.

NIJMEGEN
Aandacht voor asielzoekers
In 2013 wisten steeds meer asielzoekers 
uit AZC’s in Nijmegen en omstreken het 
COC en haar Roze Huis te vinden. Hieruit 
kwam het initiatief voort om maandelijks 
een ontmoetingssalon voor asielzoekers 
uit alle windstreken te organiseren. Ruim 
dertig asielzoekers bezochten deze avon-
den. Omdat het doel voor veel asielzoe-
kers verder ging dan het ontmoeten van 
mede-LHBT’s alleen, besloot COC Nij-
megen om, in nauwe samenwerking met 
Vluchtelingenwerk, een maatjesproject 
op te starten. Dit naar model van Cock-
tail, van COC Midden-Nederland en met 
ondersteuning vanuit COC Nederland. 
Inmiddels zijn er zo’n vijftien enthousiaste 
‘maatjes’.

ZWOLLE
Extra aandacht voor LHBT’s 
COC Zwolle vestigde tijdens Coming 
Out Dag met twee gigantische regen-
boogvlaggen de aandacht op LHBT’s. 
De vlaggen werden in samenwerking 
met de gemeente Zwolle opgehangen 
aan de Peperbustoren die hoog boven 
de stad uitsteekt. Ook werd er een lunch 
aangeboden door de Gemeente Zwolle 
waar politieteam Roze in Blauw, gemeen-
tevertegenwoordigers en andere ge-
nodigden aanwezig waren, waaronder 
een vertegenwoordiger van voetbalclub 
PEC Zwolle. 

Alkmaarse grachten-
parade tijdens de Roze 
Week Alkmaar 
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Dankzij het project Roze 50+ zijn er  
ook in 2013 flinke stappen gezet om de  
zichtbaarheid en positie van roze  
ouderen te verbeteren.  

Symposium groot succes
Eén van de hoogtepunten van 2013 was 
het symposium Roze Ouderenzorg, dat 
plaatsvond in juni tijdens Utrecht - Roze 
Stad 2013. Het evenement trok ruim 
honderd bezoekers en werd gehouden in 
zorgcentrum De Ingelanden van Axion-
Continu, dat medeorganisator was. Het 
programma, onder leiding van dagvoor-
zitter Mirella van Markus, bestond uit 
negen workshops en presentaties. Zo 
spraken onder andere staatssecretaris 
Martin van Rijn (VWS), Petra van Mastrigt 
van kwaliteitszorginstelling KIWA 
en prof. dr. Tineke Abma van het VU 
Medisch Centrum. Thema was de accep-
tatie van LHBT’s binnen de ouderenzorg: 
wat hebben we bereikt in de afgelopen 
jaren en hoe houden we dit vast voor de 
toekomst. “Het lijkt soms wel alsof we 
niet willen weten dat we allemaal ouder 
worden”, zegt Manon Linschoten van 
COC. “Maar Nederland vergrijst, en roze 
Nederland vergrijst mee. Als het aan COC 
Nederland ligt met behoud van kleur.” 
Op de 50PlusBeurs in september in 
Utrecht was Roze 50+ ook aanwezig met 
een stand. Met een LHBT-quiz werd het 
publiek op speelse wijze geïnformeerd 
over het thema ‘roze ouderen’.

Meer Roze Lopers dan verwacht
Het aantal verstrekte Roze Lopers, hét 
certificaat voor LHBT-vriendelijke woon- 
en (thuis-) zorginstellingen, steeg in 2013 
door naar 95. “Een groot succes, want 
met dit aantal zitten we nu al 35 stuks 
boven de aanvankelijke doelstelling”, 
zegt Manon Linschoten, coördinator bij 
COC Nederland van Roze 50+. Dit pro-
ject is in 2006 opgestart nadat duidelijk 
werd dat er veel te verbeteren valt aan 
leefsituatie, welzijn en gezondheid van 
LHBT-ouderen. “Er waren verhalen over 
bejaarde LHBT’s die zich genoodzaakt 
voelden om de foto van hun overleden 
partner om te draaien als de thuiszorg 
langskwam, uit angst voor negatieve 
reacties. Of die letterlijk opmerkingen 
te horen kregen als ‘je denkt toch niet 
dat ik die ouwe pot ga wassen?’”, zegt 
projectleider Manon Linschoten. 
COC werkt in dit – door het ministerie 
van OC&W en VWS  en diverse parti-
culiere fondsen gefinancierde – project 
samen met de maatschappelijke partijen 
ANBO, Movisie en Vilans om de situ-
atie van LHBT-ouderen te verbeteren. 
Zichtbaarheid, empowerment, beleidsbe-
invloeding en het aangaan van homo-
heteroallianties zijn de pijlers waarop het 
project rust. “2013 was een pittig jaar, 
maar pittig op een goede manier, we 
hebben veel werk verzet,” aldus Linscho-
ten. “95 instellingen die zich commit-
teren aan het bieden van een veilige en 
prettige leefsituatie voor oudere LHBT’s, 
dat is van directe invloed op de kwaliteit 
van leven van mensen. In 95 instellingen 
kunnen alle ouderen meer zichzelf zijn.” 

Roze50+ 
Ambassa-
deurs tijdens 
de Roze 
Weken in 
West-
Friesland
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LOU RITZEN (68)
WINTERSWIJK

“Ik heb altijd gewerkt in de gehandicap-
tenzorg. Fijn dat ik als vrijwilliger iets 
kan betekenen voor roze ouderen met 
m’n kennis en ervaring in de zorg. Ik 
ben ambassadeur bij Roze 50+. Samen 
met andere ambassadeurs proberen we 
zorginstellingen zover te krijgen dat ze 
een Roze Loper certificaat aanvragen. 
Om daarvoor in aanmerking te komen, 
moeten ze zich inspannen voor een 
LHBT-vriendelijk klimaat. Het is vaak een 
kwestie van de lange adem. De meeste 
instellingen die we benaderen, zeggen 
in eerste instantie dat er geen proble-
men spelen rond dit thema. Ze weten 
vaak niet dat er LHBT-ouderen zijn die 
in de kast zitten en daarom zelfs hun 
partner niet op bezoek durven te laten 
komen. Dat is een schrijnende situatie. 
Deze LHBT-ouderen moeten uit hun 
isolement geholpen worden. Er is onder 
roze ouderen veel behoefte aan contact, 
ontmoetingen, relaties. Met COC Twente 
Achterhoek organiseren we elke maand 
de Ook Zo Soos in Enschede, waaraan 
telkens zo’n twintig tot vijfentwintig 
ouderen deelnemen. Ook worden door 
de deelnemers uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd zoals een wandelclub, een 
leesclub, een eetclub, een muziekclub. 
Iedereen wordt ouder. Als we er met 
z’n allen in slagen de leefsituatie en het 
welbevinden van deze groep te verbe-
teren, dan profiteren we daar zelf straks 
ook van.”LOU RITZEN

Roze 50+ ambassadeur 

‘Schrijnend dat 
ouderen in de kast 
zitten’

2013
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>>  Met zo’n 1600 ouderenzorginstel-
lingen in Nederland is er nog veel werk 
te verzetten. Een groeiend netwerk van 
inmiddels 85 vrijwillige Roze 50+ ambas-
sadeurs, in leeftijd uiteenlopend van 35 
tot ver in de 80, zet zich ervoor in om 
aandacht te vragen voor oudere LHBT’s. 
En om nog meer instellingen te bewegen 
zich in woord én daad te committeren 
aan een betere leefsituatie voor deze 
groep.

Levensverhalen gebundeld
Schrijfster Eveline van de Putte tekende 
27 levensverhalen op van oudere LHBT’s 
van Nederlandse- en niet Nederlandse 
afkomst. In november vond de pre-
sentatie plaats van het boek waarin de 
verhalen zijn gebundeld: Stormachtig 
Stil, Levensverhalen van roze ouderen. 
COC-voorzitter Tanja Ineke speechte 
bij deze gelegenheid. Onder de noemer 
‘Stormachtig door het land’ volgt in 2014 
een tour langs Roze Loper en niet-Roze 
Loper zorginstellingen waar de schrijfster 
een open dialoog met zorgprofessionals 
en bewoners aangaat. 
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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

Vecht mee! 
- Word Roze 50+ ambassadeur:  

info@roze50plus.nl
- Vraag een Roze Loper tolerantiescan 

aan voor een (ouderen-)zorginstelling 
op rozezorg.nl

- Maak een profiel aan op roze50plus.nl

Doelen voor 2014
- Handboek Roze Loper ontwikkelen 
- Uitreiking van de eerste Roze Loper 

buiten Nederland en organiseren 
internationaal congres 

- Opzetten van empowerment projecten 
gericht op het meer kwetsbare deel van 
de roze 50+ gemeenschap

2013

De presentatie 
van het boek 
Stormachtig stil 
vond plaats in 
aanwezigheid 
van tal van roze 
ouderen
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Roze50plus.nl volledig vernieuwd 
De website roze50plus.nl ging in 2013 
flink op de schop. Presentatrice en COC-
bestuurslid Mirella Markus lanceerde de 
vernieuwde site in maart 2013 tijdens 
een feestelijke bijeenkomst. De site biedt 
nu behalve nieuws en een kennisbank 
ook een besloten community waar roze 
ouderen contact met elkaar kunnen 
leggen. Inmiddels telt het platform zo’n 
1500 geregistreerde deelnemers en ont-
vangen ruim drieduizend roze 50+’ers de 
nieuwsbrief.
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Het COC werkt met een aantal succes-
volle projecten aan een LHBT-vriendelij-
ker klimaat op school. COC ondersteunt 
basis- en middelbare scholen om binnen 
hun programma op een goede manier 
aandacht te besteden aan LHBT’s.  
Daarbij is er nadrukkelijker aandacht 
voor transgenders en biseksualiteit.

Meer vraag naar COC-voorlichters
2013 was het eerste volledige schooljaar 
waarin voorlichting over LHBT’s verplicht 
was. Scholen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de invulling van hun voorlichting, 
maar veel onderwijsinstellingen wenden 
zich tot het COC, met haar jarenlange 
expertise en een uitgebreide netwerk 
aan voorlichters. “Dat is heel positief 
natuurlijk”, zegt Susanne te Braak van 
COC. “Maar het betekende ook dat we 
flink hebben moeten werven om meer 
voorlichters te vinden. Met name voor de 
kleinere COC-afdelingen was het soms 
lastig om de vraag bij te benen. Voor-
lichtingsteams hebben elkaar gesteund 
en we hebben extra trainingen gegeven 
om vrijwilligers op te leiden over hoe je 
het gesprek met leerlingen in een klas 
aangaat.” In totaal is er nu een leger-
tje van zo’n 500 tot 550 voorlichters. 
COC-lidverenigingen trokken er actief 
op uit om hun diensten aan te bieden, 
zegt Te Braak. “Nu voorlichting over 
LHBT’s verplicht is in het onderwijs, kun-
nen we ook werk maken van de scholen 
die deze voorlichting steeds afhielden.”  
Ook vanuit het basisonderwijs stijgt het 
aantal voorlichtingsaanvragen flink. COC 
wil het aanbod hiervoor in 2014 verder 
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ontwikkelen. COC biedt ondersteuning 
aan voorlichtingsteams om de onder-
werpen transgenders en biseksualiteit 
beter bespreekbaar te maken. Dit was 
het thema van de drukbezochte en zeer 
geslaagde landelijke voorlichtersdag 
die het COC in 2013 in Enschede organi-
seerde.

Makkelijk een GSA opzetten 
Op school een Gay-Straight Alliance 
(GSA) opzetten is nog makkelijker én 
leuker geworden. COC bracht in 2013 een 
GSA leerlingenhandleiding uit. Deze werd 
mede samengesteld door Ype Driessen, 
landelijk bekend van zijn fotostrips. Het 
resultaat is zowel informatief als vrolijk. 
“Een traditionele handleiding maken 
vonden we te betuttelend”, zegt Geert-
Jan Edelenbosch, GSA-projectleider bij 
COC. “Bovendien ga je dan voorkauwen 
hoe het moet. We wilden jongeren laten 
zien wat een GSA kan doen, hoe een 
GSA tot stand komt en wat dat oplevert. 
Daarom hebben we  gekozen voor een 
beeldverhaal.” Meer dan 500 scholen 
vroegen in 2013 een gratis GSA-pakket 
aan. Het succes van een GSA staat of 
valt bij het enthousiasme dat de leerlin-
gen en docenten erin steken. Om ervoor 
te zorgen dat de GSA’s goed blijven 
functioneren is in 2013 begonnen met 
de zogeheten GSA-raden. Er is er een 
voor leerlingen en een voor docenten. 
De raden functioneren als klankbord en 
adviesorgaan en ze kunnen zelf acties 
aandragen. Het GSA-Netwerk is sinds 
2013 naast Facebook ook te volgen op 
Twitter, Instagram en Tumblr. Het aantal 
fans van de GSA-Facebook-pagina steeg 
van 2600 naar ruim 15.000. 

Boven: Een illustratie uit de GSA-leerlingenhandleiding
Onder: GSA’s doen bij elkaar inspiratie op tijdens de GSA-dag op het Zaanlands Lyceum in Zaandam               
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LAURENS ZEVENBERGEN (18)
NIJMEGEN

“Eigenlijk twijfelde ik er in de kleuterklas 
al aan of ik wel een meisje was. Het besef 
dat ik een jongen ben werd steeds ster-
ker, maar ik wilde geen transgender zijn. 
Ik was bang voor wat het zou betekenen, 
en ik herkende me niet in de stoere man-
nelijke transgenders die je in de media 
ziet. Ik werd veel gepest op de basis-
school. Op mijn twaalfde kwam ik terecht 
bij de Jong&Out website, voor LHBT-jon-
geren tot en met 18 jaar. Daar maakte ik 
nieuwe vrienden. Jong&Out organiseert 
ook meetings, maar net toen ik voor het 
eerst naar een bijeenkomst in Nijmegen 
wilde gaan, stopten ze er hier mee. Toen 
ben ik met hulp van COC zelf meetings 
begonnen. Inmiddels ben ik webbeheer-
der van de site, ben ik op school een 
GSA gestart, geef ik voorlichting op mid-
delbare scholen en word ik voor interna-
tionale bijeenkomsten uitgenodigd om 
mijn verhaal te vertellen. Het voelt heel 
goed als je merkt dat je iemand die zegt 
dat hij niets van homo’s moet hebben 
van gedachten kunt laten veranderen. 
Of je nu L, H, B of T bent, iedereen moet 
kunnen zijn wie hij of zij is. Anderhalf jaar 
geleden ben ik ervoor uitgekomen dat 
ik transgender ben. Mijn omgeving raakt 
er steeds meer aan gewend dat Laura 
nu Laurens is. Laatst was ik bij m’n vaste 
kapper voor een knipbeurt. Voor het 
eerst bracht ze me het mannentarief in 
rekening.” 

LAURENS ZEVENBERGEN
COC’s Jong&Out

‘Het voelt goed 
als je mensen van 
gedachten kunt 
laten veranderen’

2013



Dit doet COC 
- Jongeren steunen die zich actief 

inzetten voor acceptatie van LHBT’s
- Helpen bij opzetten Gay-Straight 

Alliances waarin LHBT- en 
heteroleerlingen samenwerken aan een 
LHBT-vriendelijke school

- Faciliteren Jong&Out community voor  
LHBT-jongeren tot en met 18 jaar

- Via het GSA-Docentennetwerk ideeën 
ontwikkelen voor het verbeteren van de 
positie van LHBT’s op scholen

- Verzorgen van voorlichting in de klas
- Faciliteren jongerenorganisatie en 

jongerenmagazine Expreszo 

Vecht mee!
- Start een GSA op je school: 

gaystraightalliance.nl, of word lid van 
het GSA-Docentennetwerk: info@coc.nl

- Werkt je school niet mee aan een LHBT-
vriendelijk klimaat, vraag dan hulp bij de 
Roze Olifant: derozeolifant.nl

- Word lid van Expreszo, de jongeren-
organisatie van COC: expreszo.nl 

- Word voorlichter op school: 
voorlichtingindeklas.nl

Doelen voor 2014
- Toezien op de invoering van verplichte 

voorlichting
- Meer en sterkere GSA’s
- Organiseren van een tweede landelijke 

actiedag voor GSA’s, naast Paarse 
Vrijdag

- Meer voorlichters werven
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Paarse Vrijdag groot succes
Meer dan vijfhonderd van de zeven-
honderd middelbare scholen deden in 
december 2013 mee aan Paarse Vrijdag. 
Een enorm aantal. 
Paarse Vrijdag begon in 2010 met 
honderdvijftig deelnemende scholen. 
“Hadden we meer middelen gehad, dan 
hadden we zelfs nog meer scholen kun-
nen helpen om een Paarse Vrijdag op 
te zetten”, zegt projectleider Geert-Jan 
Edelenbosch. “Want we hadden meer 
aanvragen dan er pakketten beschikbaar 
waren. In een week tijd waren we erdoor-
heen.” 
Op Paarse Vrijdag wordt leerlingen en 
docenten gevraagd zich in het paars te 
kleden uit solidariteit met LHBT-jongeren. 
Media, waaronder het SBS programma 
Hart van Nederland, besteedden volop 
aandacht aan Paarse Vrijdag, en op Twit-
ter was Paarse Vrijdag trending topic. 
Er werden in totaal 150.000 paarse pols-
bandjes verspreid, 30.000 meer dan het 
jaar ervoor. 

Jong&Out gaat het land in
In 2013 kregen ook Utrecht, Rotterdam, 
Nijmegen en Groningen Jong&Out mee-
tings. Het aantal steden waar maandelijks 
bijeenkomsten van Jong&Out zijn, komt 
daarmee op elf. 
Jong&Out is de COC-community voor 
jongeren tot en met achttien jaar. 
Jong&Out heeft ook een besloten web-
site waar jonge LHBT’s een profiel kunnen 
aanmaken om met elkaar in contact te 
komen. In 2013 hadden 2600 jongeren 
hier een account, een stijging van zo’n 
dertig procent ten opzichte van het jaar 
ervoor. 

Paarse Vrijdag 2013 op 
Het Baarnsch Lyceum
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 REALISATIE 2013 BEGROTING 2013 REALISATIE 2012

BATEN   
Baten eigen fondsenwerving 263.778 156.951 274.065
Baten uit acties van derden 30.576 165.515 120.584
Subsidies van overheden 4.456.989 4.779.704 3.603.568
Overige baten 27.033 19.500 23.615
   
TOTAAL BATEN 4.778.376 5.121.670 4.021.832
   
LASTEN    
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN [A]   
Projecten internationaal 2.031.455 2.891.803 1.914.866
Projecten nationaal 1.583.288 1.210.016 1.012.942
Communicatie &     
  Beleidsinformatie 337.753 287.294 275.393
Federatieactiviteiten 137.202 133.599 159.490
   
WERVING BATEN [B]   
Kosten eigen fondsenwerving 61.870 1.342 3.592
Kosten acties derden 424 1.415 1.581
Kosten verkrijging     
  subsidies overheden 61.824 40.880 47.235
   
BEHEER EN ADMINISTRATIE [C]   
Kosten beheer en administratie 433.211 431.220 451.223
   
TOTAAL LASTEN [A+B+C] 4.647.027 4.997.569 3.866.322
   
RESULTAAT 131.349 124.101 155.510
   
RESULTAATBESTEMMING   
Legaten en Schenkingen -1.000 0 0
Bestemmingsreserve donaties 4.701 0 11.412
Solidariteitsfonds 0 2.196 -37.076
Fonds lesbisch festival -8.545 4.392 6.691
Continuïteitsreserve 136.193 117.513 174.483

   

TOTAAL 131.349 124.101 155.510
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BALANS PER 31 DECEMBER
  
 2013  2012

VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa 32.254  52.624
Materiële vaste activa 24.394  10.896
Financiële vaste activa 3.750  3.750
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 294.186  413.738
Liquide middelen 959.769  953.787
   
TOTAAL ACTIVA 1.314.353  1.434.795
    
RESERVES EN FONDSEN   
Continuïteitsreserve -376.419  -542.838
Bestemmingsreserves 44.667  71.192
Fondsen 8.544  17.089
Subtotaal (a) -323.208  -454.557
   
LANGLOPENDE SCHULDEN   
Achtergestelde leningen (b) 588.331  639.998
   
Garantievermogen (a+b) 265.123  185.441
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 1.049.230  1.249.354
   
TOTAAL PASSIVA 1.314.353 1.434.795
 
    
 

 
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 2013 en van het 
resultaat over 2013. 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

 



REDACTIE
Caspar Pisters, Philip Tijsma
ART DIRECTION + ONTWERP
Annelies Frölke, Marjolein Rams
PORTRETTEN FRONTLINERS
Janus van den Eijnden
OVERIGE FOTO’S
COC Nederland, 
tenzij anders vermeld
DRUK
Printerface

COC NEDERLAND
Postbus 3836
1000 AP 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 gelijke 
rechten, emancipatie en sociale 
acceptatie van LHBT’s in  
Nederland en in het buitenland. 
We hebben jouw steun daarbij 
hard nodig. Sluit je aan op 
www.coc.nl/steun-ons

DIRECTEUR 
Koen van Dijk
MEDEWERKERS
Samara Agourdane (stagiair)
Jochem Beunderman
Nikky Bode (stagiair)
Yuri de Boer
Pieter Boone
Susanne te Braak
Jan-Willem de Bruin
Jouke van Buuren
Joost van Dantzig
Geert Jan Edelenbosch
Smita Gayadin
Maarten de Groot (stagiair)
Joyce Hamilton
Renate Hartman
Sabine Jansen
Astrid Janssen-Reinen
Bram Langen
Manon Linschoten
Lieneke Luit
Zohra Maipauw
Kim Meeuwissen
Marieke Reijs
Marie Ricardo
Suzanne van Rossenberg
Sass Sasot
Moenie Shirwa
René van Soeren
Shewit Solomon (stagiair)
Nori Spauwen
Omar Sulaiman
Philip Tijsma
BeyonG Veldkamp
Arjos Vendrig
GJ Wielinga
Jessica van Zadelhoff

IN 2013 ONTVING HET COC 
BIJDRAGEN VAN:

Leden en donateurs van 
  het COC 

Aids Fonds
Europees Integratie Fonds 
  (via ministerie van Sociale
  Zaken en Werkgelegenheid)
Europees Vluchtelingen Fonds   
  (via ministerie van Sociale     
  Zaken en Werkgelegenheid)
Europese Commissie
Gemeente Amsterdam
Kiwa
Ministerie van Binnenlandse 
  Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse 
  Zaken
Ministerie van Onderwijs, 
  Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Volksgezondheid, 
  Welzijn en Sport
Oranje Fonds
Oxfam Novib
Raad van Europa
Uitgeverij Metro
VSB Fonds

COLOFON FINANCIERS
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MEDEWERKERS

Boven: Bestuur en medewerkers
van COC Nederland

G
E

E
R

T
 V

A
N

 TO
L

‘Samen 
maken we 
zorginstellingen 
LHBT-vriendelijk’ 
LOU RITZEN

COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 2013
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‘Bij COC’s 
Respect2Love 
vond ik jongeren 
zoals ik’
GIOVANNY VIRDIS
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COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 2013


