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‘Het was voor mij het belangrijkste 
moment van het jaar.’ Dat schreef 
transman Damian-Jackson eind 2014 
op Facebook. Op 1 juli liet hij als eerste 
zijn officiële geslachtsregistratie op het 
gemeentehuis wijzigen van vrouw naar 
man. Eenvoudig en zonder gedoe.

Dat werd mogelijk door de nieuwe 
Transgenderwet waar het COC jaren-
lang voor streed. Niet alleen die wet trad 
in werking, maar ook de wet Lesbisch 
ouderschap én de wet tegen weigeramb-
tenaren. Daarmee was 2014 een oogstjaar 
voor COC’s Roze Stembusakkoord!

Internationaal boekten we een belang-
rijke overwinning: de mensenrechten van 
lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders 
(LHBT’s) kwamen mede dankzij het COC 
weer op de agenda van de Verenigde 
Naties. We stonden letterlijk op de barri-
cades voor LHBT’s in Rusland en Kirgizië 
en premier Rutte beloofde ons persoon-
lijk een actieplan voor LHBT’s in de hele 
Russische regio. 

De COC-lidverenigingen boekten in 2014 
tal van mooie resultaten. COC Noord-
Holland Noord organiseerde voor de 
vijfde keer de Roze Week in Alkmaar en 
voorlichters van COC Zwolle kregen beter 
toegang tot het christelijk onderwijs. 
Samen met onze lidverenigingen pleitten 
we op Coming Out Dag voor acceptatie 
van biseksuelen en bepaalden we de pri-
oriteiten voor de komende jaren. 

Dankzij de mensen van COC’s Respect-
2Love vinden steeds meer biculturele 
LHBT’s de kracht om zichzelf te zijn. We 
startten met Haardvuuravonden voor 
LHBT-moslims en werken met lokale 
partners aan acceptatie in Caribisch 
Nederland. 

Met onze activiteiten voor roze ouderen 
lopen we voorop in Europa: een Duitse 
instelling kreeg de eerste buitenlandse 
Roze Loper voor LHBT-vriendelijke zorg. 
In Nederland wordt die tolerantiescan 
ondertussen uitgerold naar andere zorg-
sectoren, bijvoorbeeld voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 

En natuurlijk werken we aan acceptatie 
op school. Met acties tégen pesten, vóór 
genderneutrale toiletten en met een 
recordaantal van 230 duizend deelne-
mers aan Paarse Vrijdag. De 17-jarige Sara 
vertelt in dit jaarverslag hoe dankzij haar 
Gay-Straight Alliance twee lesbische mei-
den weer hand-in-hand over het school-
plein durven te lopen. 

Van wereldpolitiek bij de Verenigde 
Naties tot het dagelijks leven van  
scholieren in Nederland: het COC maakt 
het verschil! Daar gaan we in 2015 vol 
overtuiging mee door.

Tanja Ineke, Diana van den Born,  
Robert Loesberg, Joop Schermer en 
Hans Stokebrand (bestuur 2014), 
Koen van Dijk (directeur)
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Frontliners zijn cruciaal in de 
COC-aanpak. Het zijn de gedreven 
voorvechters in de ‘frontlinie’ van 
het acceptatieproces: activisten uit 
Kirgizië, biculturele jongeren, strijdbare 
transgenders, 50+ ambassadeurs en 
stoere scholieren. 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 Sanjar, Fatih, Magda, Petra en 
Sara letterlijk en figuurlijk het gezicht van 
dit jaarverslag. Op tal van plaatsen in het 
verslag lees je hoe jij, net als hen, zelf in 
actie kunt komen.

5
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Barbara Barend presenteerde, musical-
ster Jamai Loman verzorgde een ontroe-
rend optreden tijdens het In Memoriam, 
en zangeres Glennis Grace blies ‘s avonds 
alle aanwezigen omver met een overrom-
pelende performance. Na afloop back-
stage vertrouwde ze ons toe dat ze het 
optreden misschien nog wel leuker vond 
dan haar eigen concerten in de Heineken 
Music Hall.    

Bob Angelo Fonds 
2014 was het eerste volledige boekjaar 
waarin het Bob Angelo Fonds ope-
reerde. Het fonds beoogt kleinschalige 
initiatieven te ondersteunen die als doel 
hebben om LHBT’s te verbinden. Verbin-
ding zorgt voor kracht, en kracht zorgt 
voor emancipatie en een sterke LHBT-
gemeenschap. Dankzij het Bob Angelo 
Fonds kwamen er in 2014 meteen een 
aantal bijzondere initiatieven tot stand. 
Zo kregen LHBT-asielzoekers de kans 
om Amsterdam Gay Pride mee te maken. 

Op de bres voor biseksuelen,  
Expreszojongeren gaan digitaal en 
verstandelijk beperkten, een van de 
meest onzichtbare groepen binnen de 
LHBT-gemeenschap, zetten de eerste 
stappen uit de anonimiteit. Het COC
van alle kanten!

Bi zijn is ook een vak
COC plaatste Coming Out Dag 2014 in 
het teken van biseksualiteit. De populaire 
3FM DJ Giel Beelen maakte het thema 
bekend en besteedde er een hele radio 
uitzending aan, inclusief live coming out 
van een biseksuele meid. Het motto van 
de actie was eigenlijk een verzuchting: 
Bi zijn is ook een vak. Met de slogan 
werd duidelijk gemaakt dat biseksualiteit 
natuurlijk net zo’n legitieme seksuele 
voorkeur is als homo- of heteroseksu-
aliteit. Tegelijkertijd was de leus een 
knipoog naar het vele uitleggen waarvoor 
de elf procent (!) van de Nederlanders 
die biseksueel zijn zich gesteld zien: nee, 
ze zijn niet eigenlijk gewoon homo of 
lesbisch, en nee, ze gaan niet allemaal 
vreemd – om maar een paar van de meest 
voorkomende vooroordelen te noemen. 
De actieposter werd door heel Nederland 
verspreid en prominent afgedrukt op de 
achterkant van gratis dagblad Metro. 

Expreszo digitaal verder
Het doek voor de papieren editie van 
jongerenmagazine Expreszo viel in 2014 
definitief. Maar online gaat het medium 
van de gelijknamige jongerenorganisa-
tie van COC met des te meer bravoure 

verder. De stap naar online is wat de 
hoofdredactie van Expreszo betreft 
een logische: “We kunnen straks meer 
bieden voor een breder publiek. We gaan 
gebruik maken van video en social media 
en kunnen makkelijker inspelen op de 
actualiteit. De vertrouwde kwaliteit van 
Expreszo wordt sneller en breder toegan-
kelijk”, aldus scheidend hoofdredacteur 
Tom Haines, die in oktober werd opge-
volgd door de talentvolle Wouter van 
Dijke. 

True Colors: de tweede editie
Wederom een van LHBT’s en bondge-
noten uitpuilend Paradiso op de laatste 
zondag van januari: de tweede editie van 
True Colors was zo mogelijk nog wer-
velender dan de eerste. Het feest waar 
de LHBT-beweging zich op haar breedst 
en vrolijkst laat zien, fungeerde in 2014 
opnieuw als fundraiser voor het Bob 
Angelo Fonds. En met succes: er werd 
ruim 7000 euro opgehaald. Schrijfster 
Carry Slee ontving tijdens het evenement 
de Bob Angelo Penning voor de vanzelf-
sprekende manier waarop ze onderwer-
pen als homo- en biseksualiteit verwerkt 
in haar razend populaire jeugdboeken. 
De Zweed Thomas Hammarberg maakte 
als Mensenrechtencommissaris van de 
Raad van Europa een hoge prioriteit van 
de rechten van LHBT’s, en ontving de 
prestigieuze onderscheiding voor deze 
bijzondere verdienste. Later in 2014 werd 
ook Wielie Elhorst gelauwerd met een 
penning voor zijn bijdrage aan de eman-
cipatie van Christelijke LHBT’s. Natuurlijk 
werd er tijdens True Colors vooral ook 
gefeest, geproost op het nieuwe jaar, en 
gedanst tot diep in de nacht.  
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Barbara Barend en 
Mayday tijdens 
True Colors 2014
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Activisten uit Rusland konden door een 
bijdrage van het fonds met Nederlandse 
LHBT-activisten meelopen tijdens de Nij-
meegse Vierdaagse. Voor LHBT’s met een 
verstandelijke beperking kon een Lan-
delijke Soos Dag georganiseerd worden. 
En op Aruba werd een avond gehouden 
waar de lesbische community op het 
eiland elkaar kon ontmoeten. Doneren 
aan het Bob Angelo Fonds kan via coc.nl/
bobangelofonds, en daar kan ook subsi-
die worden aangevraagd. 

Zonder Stempel gelanceerd 
Het is een van de minst zichtbare groe-
pen in onze gemeenschap: LHBT’s met 
een verstandelijke beperking. COC, Vilans 
en Vereniging LFB zetten zich met het 
project Begeleiden Zonder Stempel 
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sinds 2014 nadrukkelijk in voor deze 
groep, zowel binnen de LHBT-beweging 
als daarbuiten. Het COC lanceerde een 
website (zonderstempel.nl) waar infor-
matie en activiteiten te vinden zijn. Ook 
is gestart met het bewust maken van 
zorgprofessionals dat onder hun cliënten 
ook LHBT’s zijn. Als personeel zich beseft 
dat sommige van hun cliënten simpelweg 
behoefte hebben om andere LHBT’s te 
ontmoeten, maakt dat in het leven van de 
betrokkenen vaak al een enorm verschil. 
Er is een instrumentenkoffer ontwikkeld 
met informatie over LHBT’s met een 
lichte verstandelijke beperking. Daarin 
onder meer een ‘Roze waaier’, met  tips 
voor begeleiders om met een cliënt in 
gesprek te gaan over dit thema. Ook zijn 
er twee Roze Lopers uitgereikt aan instel-
lingen die zich inzetten om hun organisa-
tie LHBT-vriendelijk te maken. 
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‘Het COC is momen-
teel erg vitaal, met 
jonge mensen die de 
boel opschudden’  
 

Erwin Olaf in L’HOMO

Podium voor LBT-vrouwen  
Een kleinschalige, inspirerende avond 
voor LBT-vrouwen. Dat was de gedachte 
achter de eerste twee edities van In The 
Pinkture, dat in 2014 van start ging in 
Amsterdam. De avond biedt een podium 
aan vooraanstaande LBT-vrouwen die 
laten zien hoe ze in hun werk en dagelijks 
leven hun seksuele voorkeur uitdragen. 
De succesvolle DJ Sjeazy Pearl vertelde 
over haar coming out, wat haar per-
soonlijke strijd haar gebracht heeft, en 
wat ze wil bereiken in haar leven. Tijdens 
de tweede avond stond de Caribisch-
Nederlandse Ramona Pikeur centraal, die 
zich, na een periode van strijd met een 
ernstige ziekte, inzet als rolmodel voor 
LHBT’s.

‘Droomboot’ COC tijdens Pride
Tijdens de Canal Parade van Amsterdam 
Gay Pride wist het COC het publiek te 
raken met een opvallende boot waarmee 
de aandacht werd gevestigd op het feit 
dat homoseksualiteit in 76 landen straf-
baar is. De boot diende zich aan de toe-
schouwers aan als een grote zwarte doos 
terwijl uit speakers een fragment schalde 
uit de beroemde ‘I have a dream’ speech 
van Martin Luther King. Op het moment 
dat zijn woorden ‘Free at last, free at last’ 
klinken, barstte de zwarte doos open en 
openbaarde zich een kleurrijke menigte 
met regenboogvlaggen en bordjes met 
teksten als Free Iran, Free Russia en Free 
Uganda. Op de boot waren LHBT-activis-
ten aanwezig uit tal van landen.
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Links: DJ Sjeazy Pearl 
vertelt over haar 
carrière tijdens In The 
Pinkture

De droomboot van het 
COC tijdens de Gay 
Pride
 
Onder: Het Bob 
Angelo Fonds 
ondersteunde onder 
meer de Transpubquiz
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Met de Olympische Winterspelen in het 
Russische Sotsji stond 2014 gelijk al in 
het teken van de strijd voor mensenrech-
ten van LHBT’s. Het COC kwam in actie 
voor LHBT’s in Rusland en de Russische 
regio. 2014 Was ook het jaar waarin 
LHBT-mensenrechten terugkwamen op 
de VN-agenda. 

Protest tegen  
antihomowet Kirgizië
Het COC organiseerde in december op 
het Amsterdamse Homomonument een 
protest tegen de  antihomowet die in 
Kirgizië dreigt te worden ingevoerd. 
Honderden demonstranten en een groep 
LHBT-activisten uit het Centraal Aziati-
sche land riepen president Atambayev 
op om de antihomowet in te trekken. De 
Kirgizische wet lijkt sterk op de Russi-
sche antihomowet, maar kent zwaardere 
straffen. Zo kunnen behalve boetes ook 
gevangenisstraffen van een jaar worden 
opgelegd en is ‘transgenderisme’ toege-
voegd als strafbare activiteit. De Kirgizi-
sche wet is een voorbeeld van de wijze 
waarop Rusland de hele regio ‘besmet’ 
met antihomosentimenten; steeds meer 
landen volgen het slechte Russische 
voorbeeld. De Kirgizische wet vormt een 
bedreiging voor het werk dat het COC 
met lokale activisten doet in het kader 
van projecten als Bridging the Gaps. 
Zelfs het geven van voorlichting over 
veilige seks wordt namelijk opgevat als 
strafbare ‘homopropaganda.’ Het COC 
ondersteunt LHBT-activisten in Kirgizië 
bij het ontwikkelen van een belangenbe-

hartigingsstrategie en bij het onder de 
aandacht brengen van de situatie in hun 
land bij internationale organisaties als de 
OVSE en de VN. 

Petitie voor de premier
De aanloop naar de Olympische Winter-
spelen in Rusland stond begin 2014 in het 
teken van LHBT-mensenrechten en de 
Russische antihomowet. Terwijl het ene 
na het andere land liet weten geen hoog-
waardigheidsbekleders naar de Spelen 
te zullen sturen, maakte de Nederlandse 
regering bekend dat zowel de koning en 
koningin áls de minister-president en de 
minister van Sport naar Sotsji zouden 
afreizen. Nederland stuurde daarmee één 
van de zwaarste delegaties ter wereld. 
Het COC lanceerde in het programma 
RTL Boulevard een petitie tegen de 
topzware delegatie, die binnen enkele 
dagen door 40 duizend mensen werd 
getekend. COC-voorzitter Tanja Ineke 
overhandigde de petitie op 3 februari 
aan premier Rutte. Het COC sprak bij die 
gelegenheid anderhalf uur met de minis-
ter-president en minister Bussemaker 
van Emancipatie. Het gesprek leidde niet 
tot een wijziging van de delegatie. Wel 
zegde Rutte toe om president Poetin 
opnieuw aan te spreken op de schending 
van LHBT-mensenrechten in Rusland 
en beloofde hij dat de regering met een 
groot actieplan zou komen om LHBT’s 
in de Russische regio te ondersteunen. 
Eind 2014 werd bekend dat COC en de 
Europese LHBT-organisatie ILGA daarbij 
belangrijke partners worden. 
Het COC sprak in aanloop naar de Spelen 
ook met het Nederlandse IOC-lid Camiel 
Eurlings. Tanja Ineke drong er bij Eurlings 

Boven: Het COC  
organiseerde een 
demonstratie tegen 
de Kirgizische anti-
homowet

COC-voorzitter  
Tanja Ineke ontstak  
de vlam bij de COC’s  
alternatieve opening 
van de Winterspelen
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op aan dat in het Olympisch Handvest 
een expliciet verbod op LHBT- 
discriminatie zou worden opgenomen. 
Dat gebeurde eind 2014. Bij de start van 
de Winterspelen op 7 februari orga-
niseerde het COC een druk bezochte 
alternatieve openingsceremonie op 
het Homomonument in Amsterdam, uit 
solidariteit met Russische LHBT’s en als 
protest tegen de situatie in Rusland. 

Steun voor LHBT’s 
in de Russische regio 
In verband met de ontwikkelingen in 
Rusland en naar aanleiding van het 
gesprek met de minister-president, ont-
wikkelden COC en ILGA een eigen plan 
om LHBT’s in de Russische regio te steu-
nen. Doel van het project is om bijstand 
te verlenen aan activisten in Rusland, 
Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië, Armenië 
en Azerbeidzjan. Het aangaan van allian-
ties met bondgenoten is daarbij het uit-
gangspunt; denk aan algemene mensen-
rechtenorganisaties, artsen, advocaten, 
journalisten, politieagenten en andere 
personen of organisaties die het belang 
van LHBT-mensenrechten onderkennen. 
Samenwerking maakt het mogelijk om 
mensenrechtenkwesties alsnog op de 
agenda te krijgen en het doorbreekt het 
isolement waarin veel LHBT-organisaties 
zijn beland door antihomowetgeving en 
het verslechterde klimaat voor LHBT’s. 
De Nederlandse regering maakte in 
december bekend het plan van COC en 
ILGA financieel te gaan ondersteunen. 

12

GRENZELOOS 2014

‘Het enige dat we 
willen is ons veilig 
voelen’ 
Sanjar Kurmanov strijdt met het COC voor 
LHBT-rechten in Kirgizië

SANJAR KURMANOV (26), KIRGIZIË 

“Ik ben transman en LHBT-activist in 
Kirgizië. In maart van 2014 is in mijn 
land het initiatief genomen voor een 
anti-LHBT wet. Een strenge wet die een 
bedreiging vormt voor hoe wij als LHBT’s 
ons leven proberen te leiden. We kunnen 
boetes krijgen omdat we zijn wie we zijn, 
en zelfs tot drie jaar gevangenisstraf als 
we alleen maar spreken over geweld 
tegen LHBT’s. 

In december sprak ik in Amsterdam op 
het podium tijdens de demonstratie die 
COC organiseerde tegen het Kirgizische 
wetsvoorstel. Het was voor mij een heel 
bijzondere gebeurtenis, al vond ik het 
ook een zware verantwoordelijkheid om 
de LHBT’s van mijn land te represen-

teren. De bijeenkomst was goed georga-
niseerd en achteraf voelde het heel mooi 
dat ik op deze manier een bijdrage heb 
kunnen leveren aan onze strijd. Vanuit 
de LHBT-community heb ik reacties 
gekregen op het protest, ze waren trots 
op me. COC doet veel voor LHBT’s in 
Kirgizië, het ondersteunt onder meer het 
werk van LHBT-organisatie Labrys. En 
daar ben ik COC zeer dankbaar voor. 

Wij pleiten als LHBT-beweging in Kirgizië 
nog niet voor zoiets als het openstelling 
van het huwelijk. Het enige dat we willen 
is ons veilig voelen, en beschermd door 
onze overheid.” 

Sanjar uit Kirgizië vroeg om ‘dignety for 
all’ tijdens de COC-demonstratie tegen de 
Kirgizische antihomowet
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LHBT-mensenrechten  
terug op VN-agenda
De mensenrechten van lesbiennes, 
homo’s, bi’s, transgenders en mensen 
met een intersekseconditie (LHBTI’s) 
zijn terug op de agenda van de Mensen-
rechtenraad van de Verenigde Naties. 
De Raad nam hiertoe in september een 
resolutie aan met een historisch grote 
meerderheid: 25 lidstaten stemden voor, 
veertien tegen, zeven landen onthielden 
zich van stemming. Ook behoudende 
landen als Cuba en Venezuela stemden 
vóór. Het COC streed voorafgaand aan 
de stemming met een brede coalitie 
intensief voor dit resultaat en voerde 
gesprekken met tal van lidstaten.  

 lees verder op pag 14 >>
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Dit doet het 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

Dit bereikte het COC in 2014
- LHBT-mensenrechten terug op 

VN-agenda
- Actieplan voor LHBT’s in Russische 

regio
- 40 duizend handtekeningen tegen 

zware delegatie naar Winterspelen
- Verbod op LHBT-discriminatie in 

Olympisch Handvest
- Protest tegen antihomowet Kirgizië

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 het 
COC voor LHBT-rechten wereldwijd, blijf 
op de hoogte via coc.nl

GRENZELOOS

Extra bijzonder was dat het voortouw 
voor de resolutie werd genomen door 
vier Latijns-Amerikaanse landen, waar-
mee duidelijk werd dat de strijd voor 
LHBT-rechten niet alleen een ‘Westerse’ 
strijd is. Als gevolg van de resolutie gaan 
de VN een rapport opstellen dat inzicht 
geeft in de huidige mensenrechtensitu-
atie van LHBTI’s wereldwijd. Dat rapport 
verschijnt in 2015. Uiteindelijk wil het 
COC bereiken dat LHBTI-mensenrechten 
structureel op de agenda van Mensen-
rechtenraad komen en dat landen steeds 
op schendingen worden aangesproken. 

Overwinning voor 
Oegandese LHBT’s
In augustus verklaarde het Oegandese 
Constitutionele Hof de antihomowet van 
dit Oost-Afrikaanse land ongrondwettig. 
Volgens het Hof was de wet illegaal tot 
stand gekomen en daarom niet langer 
geldig. De rechtszaak werd aangespan-
nen door Oegandese LHBT-organisaties 
waarmee het COC nauw samenwerkt. 
“Dit is het bewijs dat het mogelijk is om 
iets te veranderen, dat we dit werk niet 
voor niets doen”, aldus een opgetogen 
Clare Byarugaba van de Oegandese 
LHBT-beweging, die met de actie een 
historische overwinning boekte. Ook VN 
secretaris-generaal Ban Ki-moon toonde 
zich enthousiast over de uitspraak. In 
een officiële reactie prees hij de Oegan-
dese mensenrechtenactivisten die zich 
met gevaar voor eigen leven tegen de 
antihomowet bleven verzetten. Het COC 
organiseerde de afgelopen jaren diverse 
demonstraties tegen de wet en tekende 
met activisten uit Oeganda protest aan 
bij de Verenigde Naties.

14

Bridging the Gaps 
bouwt verder
Briding the Gaps is een omvangrijk 
project dat actief is in onder meer Afrika, 
Oost-Europa, Centraal-Azië en Zuid-
Amerika. Vijf Nederlandse NGO’s, vier 
mensenrechtennetwerken en meer dan 
zeventig grassroots organisaties werken 
erin samen op het gebied van mensen-
rechten, (seksuele) gezondheid en HIV-
preventie. Het versterken van tientallen 
lokale clubs is de kern van het project, 
om zo van binnenuit de situatie voor 
specifieke groepen – waaronder LHBT’s 
– te verbeteren. Het COC organiseerde in 
2014 o.a. een training van een week voor 
Latijns-Amerikaanse LHBT belangenver-
enigingen uit Bolivia, Ecuador, Panama, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador en 
Costa Rica. Doel was om sleutelfiguren 
uit de LHBT-rechtenbewegingen van 
deze landen te helpen hun organisaties 
slagvaardiger te maken: hoe ga je het 
gesprek aan met je overheid, hoe ver-
werf je draagvlak binnen je achterban? 
Hoe krijg je steun van diplomaten om je 
regering ertoe te bewegen binnen de VN 
toezeggingen te doen over mensenrech-
ten van LHBT’s? Hoe ga je te werk om de 
overheid te stimuleren dergelijke toezeg-
gingen na te komen? Ook ondersteunde 
COC onder meer de LHBT-organisatie 
CIPAC uit Costa Rica bij het maken van 
een statement over de mensenrechten-
situatie van LHBT’s in Costa Rica bij de 
Mensenrechtenraad van de VN.

2014
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Het COC  overhandigde 
40 duizend hand-
tekeningen tegen de 
zware delegatie naar 
de  Winterspelen aan 
premier Rutte 
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LHBT-theaterproductie 
op Sint Maarten
COC Nederland ondersteunt LHBT-orga-
nisaties in Caribisch Nederland: op Cura-
çao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint 
Eustatius en Saba. Tijdens de jaarlijkse 
Pink Orange Alliance conferentie komen 
de LHBT-organisaties op de eilanden 
bij elkaar om kennis en ervaring uit te 
wisselen en om samen plannen voor de 
toekomst te maken. Ter afsluiting van 
de conferentie in 2014 op Sint Maarten 
presenteerde de lokale LHBT-organisatie 
het allereerste theaterstuk ooit waarin 
levensverhalen van LHBT’s op het eiland 
centraal staan. Het zeer professionele 
theaterstuk Don’t Be Afraid of Rainbows 
werd opgevoerd in aanwezigheid van de 
minister van Onderwijs en de minister 
van Werkgelegenheid van het eiland. 
De LHBT-emancipatie op Sint Maarten 
laat nog veel te wensen over. Zo is het 
huwelijk nog niet opengesteld voor 
paren van hetzelfde geslacht en is er op 
school geen voorlichting over seksuele 
diversiteit. LHBT’s worden vaak niet als 
‘volwaardig’ gezien, wat grote impact 
heeft op het zelfbeeld en de geestelijke 
gezondheid van met name jonge LHBT’s.

In gesprek over de Islam 
In 2014 gingen de Haardvuur Avonden 
van start, aanvankelijk als een initiatief 
voor- en door LHBT’s met een Islamiti-
sche achtergrond. Al gauw wisten ook 
niet-moslims de avonden te vinden, en 
dus besloot initiatiefnemer Döne Fil 
de bijeenkomsten open te stellen voor 
mensen van alle geloofsrichtingen. “Het 
idee is dat we praten over de Islam en 
samenkomen in een groep waarin we 
het kunnen hebben over geloof, religie, 
spiritualiteit en discussies en gesprek-
ken kunnen aangaan zonder vooroordeel 
over gender of geaardheid”, zegt Fil. “We 
praten met elkaar over onderwerpen van-
uit een Islamitische achtergrond en over 
onze relatie als LHBT’s met God.” Vaak 
zijn er gastsprekers aanwezig die een 
thema behandelen. De avonden vinden 
maandelijks plaats in Amsterdam. 

Club voor transgenders geopend
Het was uitgebreid in de media: Trans 
United – de COC-gemeenschap voor 
transgenders met een biculturele achter-
grond - opende in juli de eerste club-
avond voor transgenders in Nederland. 
Aanvankelijk in de Amsterdamse Regu-
liersdwarsstraat, later verhuisde de club 
naar Café Lellebel in de Utrechtsestraat. 
Nederland telt zo’n 48.000 transgenders. 
Bij het uitgaan maken zij vaak vervelende 
dingen mee. BeyonG Veldkamp van 
COC’s Trans United is initiatiefneemster 
en zelf transgender: “Veel transgenders 
voelen zich eenzaam en onbegrepen. Met 
deze club hebben ze een eigen plek waar 
ze sociale contacten kunnen opdoen. Bij 
mijn weten is het de eerste club in zijn 
soort ter wereld.” 

Activisten op 
Sint Maarten 
presenteren 
hun theater-
stuk Don’t 
Be Afraid of 
Rainbows 

Activisten 
van Respect-
2Love tijdens 
de jaarlijkse 
kerstborrel

Door initiatieven als COC’s  
Respect2Love, Trans United en  
Haardvuur Avonden vindt een groei-
ende groep biculturele LHBT’s  
zelfvertrouwen en acceptatie. 

2014



CULTUUR & GELOOF
 
FATIH BICI (20)
AMSTERDAM

“Al sinds mijn elfde weet ik dat ik op 
jongens val, maar het heeft me jaren 
gekost om dat zelf te kunnen accep-
teren. Ik moest kiezen tussen wat mijn 
Turkse familie wil dat ik ben, en wie ik 
weet dat ik werkelijk ben. Ook moest 
ik een nieuwe visie ontwikkelen op de 
islam. Door niet uit te gaan van regels 
en straf maar van liefde en respect heb 
ik een vorm gevonden waarin homo én 
moslim zijn wel degelijk prima samen-
gaan. Mijn ouders heb ik het nog maar 
net verteld. Het kost hen erg veel moeite 
om me te begrijpen. Ze wilden me naar 
een psychiater sturen. Dat hun zoon 
het erg zwaar heeft gehad, dat ik in 
mijn eentje een heel moeilijk proces heb 
doorlopen, is iets waar ze eigenlijk geen 
oog voor hebben. Ze hoeven het niet 
te accepteren, maar ik hoop dat er een 
punt komt waarop ze me zullen respec-
teren. Ik woon samen met mijn vriend en 
met hem ben ik gelukkig. COC heeft me 
geholpen mezelf te ontwikkelen en een 
 krachtig mens te worden. Op mijn beurt 
 probeer ik nu via Respect2Love jongeren 
te ondersteunen die hetzelfde proces 
doormaken als ik. De Turkse gemeen-
schap in Nederland is heel gesloten. Maar 
ik kan van binnenuit duidelijk maken dat 
homoseksualiteit bestaat, ook in onze 
gemeenschap, en dat het niets is om 
bang voor te zijn.”

2014
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FATIH BICI
actief bij COC’s Respect2Love 

‘Met Respect2Love 
steun ik jongeren die 
hetzelfde doormaken 
als ik’ 
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Respect2Love in actie 
op het Surinaams-
Nederlandse Kwaku 
festival

Praten over LHBT’s 
in etnische kring 
Het COC presenteerde in juni een metho-
diek voor het bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit in etnische kring. COC 
ontwikkelde de methode met Vluchte-
lingen Organisaties Nederland (VON), 
Inspraakorgaan Turken (IOT), Samenwer-
kingsverband van Marokkaanse Neder-
landers (SMN) en Stichting Malaica. De 
methodiek biedt handreikingen om in 
eigen kring het gesprek aan te gaan over 
homoseksualiteit om zo veiligheid en 
acceptatie van LHBT’s te vergroten. De 
methodiek is verkrijgbaar bij het COC. 
Met het presenteren van de methodiek 
wordt een samenwerking van vier jaar 
tussen COC en de migrantenorganisa-
ties afgerond. Het COC gaat zich verder 
toeleggen op uitbreiding van de groep 
frontliners die werkt aan acceptatie van 
LHBT’s in eigen kring. 

R2L Academy van start
Steeds meer biculturele LHBT-jongeren 
vinden bij COC’s Respect2Love (R2L) de 
kracht om zichzelf te zijn. COC startte 
in 2014 met de R2L Academy. Daarin 
begeleidt het COC jongeren met een 
biculturele achtergrond die zich willen 
inzetten voor hun community. In het eer-
ste jaar namen zo’n twintig jongeren deel 
aan de Academy. Tijdens maandelijkse 
groepsbijeenkomsten zijn er workshops 
en trainingen waarbij gekeken wordt naar 
ieders kracht en talent, en hoe de deel-
nemers die optimaal kunnen inzetten om 
een rolmodel te zijn voor andere jongeren 
met een vergelijkbare achtergrond. Het 
programma stimuleert zo de vorming van 
een krachtige en zelfstandige gemeen-
schap die verbinding aangaat: de jonge-
ren leggen contact, breiden hun netwerk 
uit, organiseren activiteiten, delen erva-
ringen en ondersteunen elkaar.

Dit doet COC
- Bouwen van sterke communities waar 

biculturele LHBT’s kracht vinden om 
zichzelf te zijn

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

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

- Samenwerken met christelijke LHBT-
organisaties 

Dit bereikte het COC in 2014
- Respect2Love Academy voor 

biculturele rolmodellen van start 
- Haardvuur Avonden voor moslim 

LHBT’s van start
- Methode bespreekbaar maken van 

homoseksualiteit in etnische kring 
gepresenteerd

- Werken aan acceptatie in Caribisch 
Nederland

Vecht mee!
- Sluit je aan bij Respect2Love: op 

Facebook of Respect2love.nl 
- Sluit je aan bij COC’s Trans United: 

facebook.com/transunited.nl
- Sluit je aan bij Haardvuur Avonden: 

haardvuuravond.nl
- Ondersteun onze multiculturele 

activiteiten met een donatie: coc.nl/
steun-ons
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2014 zal de geschiedenis ingaan als een 
belangrijk jaar voor LHBT-rechten in 
Nederland. Dossiers waaraan het COC 
letterlijk jarenlang werkte, werden dit 
jaar tot een goed einde gebracht. 

Europees Stembusakkoord
Aan de vooravond van de Europese ver-
kiezingen in april tekenden acht politieke 
partijen COC’s Europese stembusak-
koord. Daarin beloven ze onder meer om 
zich de komende jaren hard te maken 
voor Europees LHBT-emancipatiebeleid 
en een brede Europese richtlijn tegen 
LHBT-discriminatie. De partijen willen dat 
geweld tegen LHBT’s wordt aangepakt, 
net als pesten op school en discriminatie 
van transgenders. De ondertekenaars 
zegden toe zich ook in te zetten tegen 
LHBT-mensenrechtenschendingen bin-
nen de EU, zoals bijvoorbeeld in Litou-
wen, waar een antihomowet aanhangig is. 
De ondertekening van het Akkoord vond 
plaats tijdens COC’s Europese Lijsttrek-
kersdebat in Amsterdam. Tanja Ineke 
lanceerde daar de Europese versie van 
Gayvote.nl, de roze kieswijzer voor de 
Europese verkiezingen.

Oogstjaar voor 
Roze Stembusakkoord
2014 Was een oogstjaar voor COC’s Roze 
Stembusakkoord, dat in september 2012 
werd getekend door negen politieke 
partijen. Drie van de vijf afspraken uit het 
akkoord werden dit jaar ingelost.

1. Wet Lesbisch Ouderschap
Het was een feestelijke bijeenkomst in 
het stadhuis van Amsterdam: in aan-
wezigheid van staatssecretaris Teeven 
(Justitie), burgemeester Van der Laan en 
COC-voorzitter Tanja Ineke werden de 
allereerste ouderschapsaktes overhan-
digd aan lesbische duomoeders. Door het 
zetten van een handtekening werden zij, 
dankzij de inwerkingtreding van de Wet 
Lesbisch Ouderschap op 1 april 2014, ein-
delijk ook wettelijk erkend als ouders van 
de kinderen die ze soms al tientallen jaren 
opvoedden. ‘Nu horen we er echt bij. Nu 
kunnen we een echt gezin zijn. Ik ben 
ontroerd, het betekent nog meer voor me 
dan ik dacht.’ Zo reageerde duomoeder 
Nelleke in het NOS Journaal, net nadat ze 
als één van de eerste lesbische duomoe-
ders van Nederland het kind van haar 
vrouwelijke partner had erkend. Het COC 
streed dertien jaar voor invoering van de 
nieuwe wet. Onder de oude wet kon-
den duomoeders alleen juridisch ouder 
worden door middel van een lange (2-6 
maanden), kostbare (1000-2000 euro) 
en emotioneel belastende adoptieproce-
dure bij de rechter. Er vonden op 1 april 
ook erkenningen plaats in onder meer 
Alkmaar, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, 
Den Haag, Etten-Leur, Leiden, Nijmegen, 
IJsselstein, Wassenaar, Weesp en Zwolle. 
Na afloop van de ceremonie werden de 

Feest op het COC met 
moeders en kinderen 
op de dag dat de wet 
Lesbisch ouderschap 
in werking trad

‘kersverse’ ouders ontvangen bij het COC 
voor een feestje met veel vrolijke moe-
ders, kinderen én beschuit met muisjes.    

2. Transgenderwet
Van M naar V of andersom: dankzij het in 
werking treden van de Transgenderwet is 
dat sinds 1 juli 2014 in een paar minuten 
geregeld met een eenvoudige handeling 
op het gemeentehuis. Daarmee komt een 
einde aan de mensonterende – en inter-
nationaal bekritiseerde – situatie waarbij 
wijziging van de geslachtsregistratie 
alleen mogelijk was na een rechterlijke 
uitspraak, permanente onvruchtbaarheid 
en fysieke aanpassing aan het andere 
geslacht. Nu volstaat een deskundigen-
verklaring. Petra en Damian-Jackson 
waren op het Amsterdamse stadhuis 
de eersten die van deze mogelijkheid 
gebruik maakten. Onder het toeziend 

oog van zo’n beetje de hele vaderlandse 
pers zetten ze hun handtekening onder 
de akte die hun officiële geslachtsregis-
tratie wijzigde. ‘Voor mij het belangrijkste 
moment van het afgelopen jaar,’ schreef 
Damian-Jackson eind december op Face-
book. Transgender Netwerk Nederland 
(TNN) en COC Nederland streden acht 
jaar voor de wet en zijn trots dat deze 
mijlpaal voor transgenders is bereikt. De 
nieuwe wet bespaart transgenders tal van 
vernederende situaties die het gevolg zijn 
van een onjuiste geslachtsregistratie in 
hun officiële documenten: problemen bij 
het identificeren, solliciteren, studeren, 
reizen in het OV, enzovoorts.
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“Ik ben een vrouw, ik voel me vrouw en 
door m’n omgeving word ik zo gezien: als 
vrouw. Ik ben heel goed in staat om zelf 
te bepalen tot welk geslacht ik behoor. 
Maar op m’n paspoort stond nog steeds 
dat lettertje M dat ik bij mijn geboorte 
heb meegekregen. Om dat aan te laten 
passen naar mijn werkelijke situatie was 
tot voor kort een heel gedoe. Je moest 
een geslachtsveranderende operatie 
ondergaan, een hormoonbehandeling die 
je onvruchtbaar maakt, en dan bepaalde 
een rechter uiteindelijk of je van die M 
een V mocht maken. Mensonterend en 
onnodig. Ik heb geen overheid nodig 
om mij te vertellen tot welk geslacht ik 
behoor, dat kan ik heel goed zelf beoor-
delen. In juli kregen COC en Transgender 
Netwerk Nederland na jaren van strijd 
voor elkaar dat de Transgenderwet werd 
ingevoerd: nu is een verklaring van een 
psycholoog genoeg, en een korte hande-
ling op het stadhuis. Ik was er op 1 juli als 
de kippen bij om mijn registratie aan te 
passen. Hoe blij ik was kan ik niet aan je 
beschrijven. Eindelijk voel ik me erkend. 
Samen met COC en diverse transgender-
organisaties zet ik me er nu voor in dat 
geslachtsregistratie in zijn geheel wordt 
afgeschaft. Waarom moet een gemeente 
weten of ik M of V ben als ik een formu-
lier invul over het ophalen van afval? Een 
klein beetje dubbel sta ik er wel in, moet 
ik toegeven. Want ergens ben ik natuurlijk 
heel erg blij dat in m’n paspoort nu een 
V staat, haha. Maar het wordt tijd dat de 
overheid stopt met in onze onderbroek te 
kijken.”   

JOUW BELANGEN
 
PETRA VAN DIJK (53) 
WAGENINGEN

PETRA VAN DIJK
kon haar geslachtsregistratie 
eenvoudig wijzigen door de nieuwe 
transgenderwet

‘Ik was 
onbeschrijfelijk 
blij’ 

2014
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3. Wet tegen weigerambtenaren
Gemeenten mogen sinds 1 november 
2014 geen nieuwe ambtenaren meer 
aannemen die weigeren om lesbische- en 
homoparen te trouwen. Een initiatief-
voorstel hiertoe van D66-Kamerleden Pia 
Dijkstra en Gerard Schouw werd in juni 
aangenomen jaar door de Eerste Kamer. 
Het COC voerde jarenlang actie tegen 
weigerambtenaren sinds de openstel-
ling van het burgerlijk huwelijk in 2001. 
Dat gebeurde onder meer met een 
grootschalige publieksactie tijdens de 
Amsterdam Gay Pride in 2011. De nieuwe 
wet verbiedt gemeenten om nieuwe 
weigerambtenaren in dienst te nemen. 
Ook geeft de wet gemeenten de moge-
lijkheid om zittende weigerambtenaren te 
ontslaan of een andere baan aan te bie-
den. Uitgangspunt is dat het fenomeen 
weigerambtenaar door het wetsvoorstel 
‘uitsterft’. 

Aanpak homofoob geweld 
topprioriteit
De aanpak van geweld tegen LHBT’s 
behoort sinds 2014 tot de zes toppriori-
teiten van politie, Openbaar Ministerie en 
het ministerie van Veiligheid & Justitie. 
Minister Opstelten (Veiligheid en Jus-
titie) zegde dat in mei toe, tijdens een 
gesprek met COC Nederland. Het COC 
drong al een paar jaar aan op een hogere 
prioriteit voor de aanpak van geweld 
tegen LHBT’s. Het aantal meldingen van 
anti-LHBT geweld en discriminatie steeg 
de afgelopen jaren fors, van 623 (2011) 
naar 1.343 (2013). Opstelten legde in de 
Veiligheidsagenda 2015-2018 vast dat 
de aanpak van geweld tegen LHBT’s zal 
worden versterkt en dat het ministerie 
jaarlijks gaat monitoren of ambities uit de 
Veiligheidsagenda worden verwezenlijkt. 
COC is bijzonder blij met het besluit.

Links: Lesbische paren 
tekenden op 1 april 
de eerste erkenning-
sakte’s

Petra en Damian-
Jackson (met bloe-
men) vieren op het
Amsterdamse stadhuis 
dat ze zojuist hun 
geslachtsregistratie 
hebben laten wijzigen

Einde ‘enkele-feit’ in zicht
Ook goed nieuws als het gaat om het 
laatste van de vijf punten uit het Roze 
Stembusakkoord: de Tweede Kamer 
stemde op 27 mei in zeer grote meer-
derheid voor een initiatiefwetsvoor-
stel van voormalig COC-voorzitter en 
D66-Kamerlid Vera Bergkamp om de 
zogeheten enkele-feitconstructie uit de 
Algemene wet gelijke behandeling te 
schrappen. De constructie maakte het 
mogelijk dat scholen in het bijzonder 
onderwijs openlijk lesbische, homoseksu-
ele of biseksuele docenten en -leerlingen 
weigeren of wegsturen. De Eerste Kamer 
stemt in 2015 over het wetsvoorstel.
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Nieuwe Roze Agenda
Aangezien de vijf beloften uit COC’s 
Roze Stembusakkoord bijna zijn ingelost, 
presenteerde het COC in november in 
NRC een voorstel voor een nieuw Roze 
Akkoord over LHBT-rechten, met daarin 
weer vijf actiepunten:

1. Zet het verbod op LHBT-discriminatie 
in de Grondwet, want die wet verbiedt 
discriminatie op grond van godsdienst 
en ras wél expliciet, maar LHBT-discri-
minatie niet.

2. Neem een verbod op transgender-
discriminatie op in de Algemene wet 
gelijke behandeling, want juist trans-
genders worden veel gediscrimineerd 
en er is nu geen enkele wet die dat 
expliciet verbiedt.

3. Verhoog het wettelijk strafmaximum 
voor geweld met een discriminerende 
achtergrond, want nu komen daders 
van geweld tegen LHBT’s vaak weg met 
een taakstraf van één of twee weken.

4. Haal geslachtsregistratie uit het pas-
poort en andere officiële documenten. 
Dat voorkomt tal van problemen in het 
leven van transgenders en mensen met 
een intersekseconditie

5. Regel meerouderschap, want steeds 
meer lesbiennes, homo’s en biseksuelen 
voeden een kind op met meer dan twee 
ouders, terwijl de wet nu maximaal 
twee ouders erkent.

2014
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- 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

Dit bereikte het COC in 2014
- Wet Lesbisch ouderschap, 

Transgenderwet en wet tegen 
weigerambtenaren in werking

- Nieuw Roze Akkoord gepresenteerd
- Aanpak anti-LHBT geweld topprioriteit 

politie 
- Europees Stembusakkoord gesloten

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 standpunten op gayvote.nl

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

 

Europese 
politici tekenden 
COC’s Europese 
stembusakkoord 
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Rapport over 
LHBTI-kinderrechten
Kennis over lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transgender en intersekse 
(LHBTI) kinderen in de Nederlandse 
jeugdzorg en het onderwijs moet worden 
verbeterd. Dat is één van de aanbeve-
lingen uit de LHBTI-Kinderrechtenrap-
portage die het COC in februari presen-
teerde aan staatssecretaris Martin van 
Rijn (Jeugdbeleid). Onderzoeker Suzanne 
van Rossenberg bracht knelpunten voor 
LHBTI-kinderen in Nederland in kaart. 
Op school en in de jeugdzorg is het 
meeste te winnen, stelt het rapport. Veel 
LHBTI-kinderen krijgen daar negatieve 
reacties vanwege hun identiteit. Voor het 
onderzoek is het Internationaal Verdrag 
van de Rechten van het Kind (IVRK) als 
uitgangspunt genomen. Het is voor het 
eerst dat een dergelijke rapportage is 
opgesteld. Volgens het COC is het hoog 
tijd dat jeugdzorg, welzijnswerk en de 
geestelijke gezondheidszorg een ‘roze 
bril’ opzetten en oog krijgen voor de 
problemen waarmee LHBTI-jongeren te 
maken hebben. Staatssecretaris Van Rijn 
beloofde met de aanbevelingen uit het 
rapport aan de slag te gaan.



Wielie Elhorst ontving 
van COC-voorzitter 
Tanja Ineke een Bob 
Angelo Penning voor 
zijn bijdrage aan de 
emancipatie van  
Christelijke LHBT’s
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ZWOLLE
Samen met ChristenUnie
Een hoogtepunt in de activiteiten van 
COC Zwolle in 2014 was het samen met 
ChristenUnie (de grootste partij in de 
gemeente Zwolle) optrekken in LHBT-
voorlichting op middelbare scholen. 
ChristenUnie is met voorlichters mee-
gegaan om met eigen ogen te zien hoe 
COC aan klassen voorlichting geeft. COC 
Zwolle hoopt beter toegang te krijgen tot 
christelijke scholen in en rondom Zwolle. 

ALKMAAR
Lustrum voor Roze Week
Alkmaar kent een eigen Roze Week, met 
een botenparade door de grachten van 
de binnenstad als climax. De week werd 
in 2014 voor de vijfde keer gehouden en 
is een van de jaarlijkse hoogtepunten 
voor COC Noord-Holland Noord. Door de 
parade met meer dan dertig trotse boten 
toegejuicht door enthousiaste Alkmaar-
ders levert het COC een belangrijke 
bijdrage aan de emancipatie en integratie 
van de LHBT’s in de regio. 

KENNEMERLAND
Zeg het met een kaartje
COC Kennemerland heeft twaalf zoge-
heten praatkaarten ontwikkeld, bedoeld 
als hulpmiddel voor docenten om het 
gesprek aan te gaan over verschillende 
relatievormen, zoals het regenbooggezin 
of twee meisjes die verliefd worden op 
elkaar. Maar ook over seksuele identi-
teit of het gebruik van het woord homo 
als scheldwoord op het sportveld. De 
kaarten kunnen gedownload worden 
voor gebruik op digitale schoolborden of 
als pdf. De door de Haarlemse illustrator 

Het COC kent als LHBT-belangenbehar-
tiger twee maatschappelijke doelstel-
lingen, te weten het verbeteren van de 
maatschappelijke positie van LHBT’s en 
het bevorderen van de empowerment van 
LHBT’s. Met behulp van dertien externe 
deskundigen (journalisten, wetenschap-
pers, activisten en LHBT-experts) zijn 
trends geïdentificeerd die van invloed zijn 
op het werk van het COC. Op basis daar-
van zijn tien speerpunten beschreven die 
de komende jaren richting zullen geven 
aan de inzet van COC Nederland en de 
lidverenigingen.

Wij gaan door met:
1. Het boeken van vooruitgang in de 

sociale acceptatie en emancipatie van 
LHBT’s.

2. Het bestrijden van discriminerende 
wetgeving en het bevorderen 
van beleid dat LHBT emancipatie 
ondersteunt.

3. Het versterken van de internationale 
LHBT beweging.

Wij intensiveren op:
4. De ondersteuning van de meest 

kwetsbare groepen in de LHBT-
gemeenschap.

5. Het versterken van de contacten 
met de lokale politieke structuren in 
Nederland.

6. Het verbinden op lokaal niveau, met 
name op het terrein van zorg en welzijn, 
onderwijs en belangenorganisaties.

7. Verbinding in de LHBT beweging.

Wij versterken met:
8. Het duurzaam binden van mensen en 

middelen, waaronder het diversifiëren 
van onze financiële middelen en het 
binden van (nieuwe) vrijwilligers.

9. Het vergroten van de diversiteit onder 
vrijwilligers en medewerkers van COC.

Wij vernieuwen met:
10. Aandacht voor de link tussen 

gendernormen en LHBT’s.
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TRIK ontworpen kaarten zijn tot stand 
gekomen dankzij koplopergeld van de 
gemeente Haarlem.

ZEELAND
Uniek netwerk in Zeeland
De provincie Zeeland is een LHBT-organi-
satie rijker: LHBT Netwerk Zeeland. Het is 
een uniek samenwerkingsverband tussen 
alle Zeeuwse organisaties die zich inzet-
ten voor LHBT’s. COC Zeeland is kartrek-
ker, samen met het Anti Discriminatie 
Bureau Zeeland. Het netwerk wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeenten 
Goes, Vlissingen en Middelburg. De 
belangrijkste doelen zijn het organiseren 
en faciliteren van ontmoetingen voor 
LHBT’s, deskundigheidsbevordering voor 
bijvoorbeeld professionals in de zorg en 
docenten, en LHBT issues op de Zeeuwse 
politieke agenda krijgen en houden.

Speerpunten
De vergadering van lidverenigingen van 
de federatie COC Nederland stelde in 
2014  het strategisch kader 2015 – 2018 
vast. Het document geeft richting aan het 
werk van het COC in de komende jaren 
en bindt de activiteiten samen.
Het strategisch kader is geschreven door 
een kerngroep met vertegenwoordigers 
van COC-lidverenigingen, de jongeren-
vereniging Expreszo, bestuursleden en 
medewerkers van COC Nederland. 

SPEERPUNTEN COC VOOR 2015-2018
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Na tulpen en klompen wordt de Roze 
Loper een nieuw Nederlands export 
product: in Duitsland werd een eerste 
ouderenzorginstelling gehonoreerd met 
de variant Der Regenbogen Schlüssel.  
En wat deden Geer & Goor op de  
Roze 50+ boot?

Roze Loper 
internationaal uitgerold
De eerste Roze Loper voor een zorgin-
stelling buiten Nederland is een feit. In 
maart van 2014 werd het certificaat voor 
LHBT-vriendelijke woonzorg- en thuis-
zorginstellingen uitgereikt aan de Duitse 
zorginstelling Frankfurter Verband. Der 
Regenbogen Schlüssel is de naam die 
men in Duitsland gebruikt. De feestelijke 
uitreiking vond plaats in Zorginstelling 
Elizabeth in Breda in bijzijn van onder 
meer Carlien Scheele, directeur Emanci-
patiezaken bij het ministerie van OCW.  
Ook waren acht Europese delegaties van 
de partij die in eigen land opkomen voor 
roze ouderen in de zorg. Voorafgaand 
aan de uitreiking namen zij deel aan het 
eerste internationale symposium over 
roze ouderen. In Nederland zijn er al 92 
woonzorg- en thuiszorginstellingen met 
een Roze Loper. Behalve internationaal, 
komt de Roze Loper ook beschikbaar 
voor andere sectoren, zoals welzijnswerk, 
maatschappelijk werk en de zorg aan 
mensen met een verstandelijke beper-
king. 

Geer & Goor varen mee
De populaire tv-persoonlijkheden Gerard 
Joling en Gordon voeren tijdens de 
Canal Parade mee met de spectaculaire 
boot van Roze 50+, het samenwer-
kingsverband van ANBO en COC. Voor 
de gelegenheid was een extra ruime 
boot ingehuurd, want behalve ‘Geer & 
Goor’ voer ook een heel productieteam 
mee. Tijdens de tocht werden opnames 
gemaakt voor Waarheen, waarvoor?, een 
programma waarin het roemruchte duo 
zich inzet voor senioren. De aanwezig-
heid van de twee BN’ers aan boord van 
de Roze 50+ boot leverde veel extra 
bekijks op, evenals inzoomende camera’s 
tijdens de tocht zelf en veel zichtbaar-
heid voor roze 50-plusser. Ook was er 
in de tv-uitzending naderhand volop 
aandacht voor het Roze Loper-project 
van Roze 50+ en de positie van roze 
ouderen.

Roze ouderen: zelf aan zet 
Judith Schuyf gaf tijdens de Riek 
Stienstra Lezing in de Amsterdamse 
Openbare Bibliotheek de aftrap voor de 
tweede fase in het proces van empo-
werment van roze ouderen. Nadat er de 
afgelopen jaren hard is gewerkt aan het 
zichtbaar maken van LHBT 50-plussers 
en het waarborgen van prettige leefom-
standigheden, is het volgens Schuyf nu 
tijd voor roze ouderen om zelf de touw-
tjes in handen te nemen. De overheid 
zet in op het transformeren van Neder-
land naar een participatiemaatschappij 
waarbij zorgtaken door mantelzorgers 
worden overgenomen.  

Geer en Goor 
op Roze 50+ 
boot tijdens 
Canal Pride

 lees verder op pag 36 >>



35

FRONT
LINER

OUD & PROUD
 
MAGDA ROMGENS  (77) 
LEIDEN

“Ik lijk misschien een heel strijdbaar type, 
maar ook ik schijt soms in mijn broek als 
ik in een situatie duidelijk moet maken 
dat mijn partner een vrouw is. Terwijl ik 
eigenlijk iedereen wil laten zien en horen 
dat Mien al 34 jaar mijn liefste vriendin is. 
Zoals ik het onderwerp soms uit de weg 
ga, doen veel LHBT-ouderen dat. Hoe 
doodzonde is dat? Met schrijfster Eveline 
van der Putte en COC heb ik het initiatief 
genomen voor het boek Stormachtig Stil, 
waarin verhalen staan over roze oude-
ren. Zelf besefte ik pas op mijn 41ste dat 
ik lesbisch ben. Voordien wist ik mijn 
gevoelens voor vrouwen niet te duiden, 
ik wist simpelweg niet dat iemand ook 
lesbisch kon zijn. Met het boek doen we 
lezingen in verzorgingshuizen. ‘Bij ons 
komt dat niet voor’, hoor je vaak. Wij 
willen zowel bewoners als verzorgers 
duidelijk maken dat er ook in hun midden 
LHBT’s zijn. Soms gaat dat moeizaam, 
soms valt het mee. Eén keer kwam na 
afloop van zo’n sessie een vrouw naar 
me toe. Ze zei: ‘Nu durf ik eindelijk te 
zeggen dat de man die altijd meekomt 
als mijn zoon me opzoekt zijn vriend is 
en niet zijn chauffeur.’ Of iemand die zei 
dat ze haar homoseksuele kleinkind nu 
beter begreep. Ik krijg weer kippenvel als 
ik daaraan terug denk.” 

MAGDA ROMGENS
Roze 50+ ambassadeur 

‘We maken 
bewoners en 
verzorgers duidelijk 
dat er ook LHBT’s in 
hun midden zijn’

2014
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Voor roze ouderen levert dit soms een 
uitdaging op, omdat LHBT’s vaak geen 
kinderen hebben en mantelzorg daar-
door in veel gevallen ontbreekt. Schuyf 
riep roze ouderen op om zich hiervan 
bewust te worden en zich waar mogelijk 
actief te omringen met de zorg die ze 
nodig hebben. Roze 50+ was één van de 
initiatoren van de lezing en gaat zich de 
komende jaren intensief met dit thema 
bezighouden. 
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Dit doet COC 
- Zichtbaar maken van ‘roze’ 50-plussers
- Bouwen en onderhouden van een 

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

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

zorginstellingen te verbeteren
- Faciliteren roze 50+ community 

Dit bereikte het COC in 2014
- 92 instellingen met een Roze Loper
- Roze Loper uitgerold naar het 

buitenland en andere sectoren
- Handboek gepresenteerd
- Zichtbaarheid op o.m. de Roze 50+ boot

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

2014

Stormachtig Stil
Het is nog maar veertig jaar geleden dat 
je als LHBT’er het risico liep in de psy-
chiatrie terecht te komen als je uitkwam 
voor je identiteit. Menig roze oudere kan 
daarover uit eigen ervaring meepraten. 
Schrijfster Eveline van de Putte verza-
melde voor haar boek Stormachtig Stil 
een aantal bijzondere en vaak schrij-
nende ervaringen van toen, opgetekend 
uit de mond van roze ouderen van nu. 
Veel van die verhalen zijn zelfs in de 
LHBT-gemeenschap niet bekend. Gekop-
peld aan het boek organiseerde Roze 
50+ samen met de Empowerment Foun-
dation een tour waarbij in 24 zorginstel-
lingen werd voorgedragen uit het boek, 
om de levensverhalen van roze ouderen 
bekend te maken bij een groter publiek. 
Zowel het boek als de toer kwamen tot 
stand in samenwerking met COC.

Roze ouderen tijdens 
de Roze Ouderendag

Rechts: Op de Roze 
50+ boot tijdens Canal 
Pride
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Handboek Roze Loper 
gepresenteerd 
In november presenteerde Roze 50+ het 
Handboek Roze Loper voor zorgprofes-
sionals. Het geeft zorgorganisaties, hun 
medewerkers en managers informatie, 
inspiratie, instrumenten en praktijkvoor-
beelden om de aandacht voor seksuele- 
en genderdiversiteit te vergroten. Het 
boek bevat tips, trucs, best practices en 
een stappenplan om ervoor te zorgen 
dat aandacht voor LHBT’s niet de ver-
dienste blijft van één of enkele enthou-
siastelingen, maar structureel inbedding 
vindt binnen een instelling. Het hand-
boek is kosteloos te downloaden via 
roze50plus.nl en er is ook een gedrukte 
versie te bestellen.  
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Met honderden Gay-Straight Alliances 
(GSA’s), jaarlijks meer dan duizend voor-
lichtingslessen en honderdduizenden 
leerlingen die op Paarse Vrijdag paars 
dragen werkt het COC aan LHBT-vrien-
delijk onderwijs.

Niet Alleen Anders
Of het nu gaat om een gezellig avondje 
clubben, een potje voetbal of een wande-
ling door de duinen: Nietalleenanders.nl is 
een digitaal prikbord waar LHBT-jongeren 
activiteiten kunnen vinden en plaatsen. 
Veel LHBT-jongeren hebben behoefte om 
in contact te komen met andere LHBT-
jongeren en nietalleenanders.nl voorziet 
in die behoefte. De site is opgezet door 
het COC in samenwerking met Movisie en 
NJR. Organisaties kunnen hun activiteiten 
op de site onder de aandacht te brengen 
en jongeren die zelf leuke ideeën hebben 
kunnen die ook kwijt. Verder geeft de site 
tips over hoe je je activiteit of LHBT-club 
beter kunt organiseren. 

Genderneutraal plassen
Transgenders voelen zich op school vaak 
niet welkom op het jongens- én niet op 
het meidentoilet. Het komt zelfs voor dat 
ze er door medeleerlingen hardhandig 
worden uitgewerkt, met als gevolg dat 
sommige transgenderjongeren besluiten 
maar helemaal niet meer op school naar 
het toilet te gaan. Of om niet te drinken 
zodat ze niet van de wc gebruik hoeven 
te maken, wat weer tot gezondheids-
problemen kan leiden. Met Transgender 
Netwerk Nederland (TNN) en transgen-
derleerlingen startte COC’s GSA-netwerk 

daarom een actie voor genderneutrale 
toiletten: behalve jongens- en meiden-
toiletten zouden er ook een paar wc’s 
voor iederéén moeten zijn. Geen speciale 
transgendertoiletten dus, zoals som-
mige mensen dachten. De actie, waarbij 
leerlingen op de toiletdeuren van hon-
derd scholen stickers plakten waarop 
zowel een jongen als een meisje te zien 
zijn, leidde tot veel discussie en kreeg 
volop media aandacht, tot de populaire 
internationale nieuwssite Buzzfeed aan 
toe. Leerlingen spraken naar aanleiding 
van de actie met hun schoolleiding over 
problemen waarmee transgenderjonge-
ren te maken hebben, zoals het gebruik 
van omkleedfaciliteiten bij gym en gebrek 
aan sensitiviteit bij docenten.

Een hele dag stil
Nou ja, tenminste een deel van de dag: 
GSA’s op ruim driehonderd scholen in 
Nederland deden op 11 april mee aan 
de International Day of Silence. Het was 
voor het eerst dat in Nederland werd 
aangehaakt bij deze actie, die door GSA’s 
in onder meer de Verenigde Staten al 
langer wordt georganiseerd. Tijdens de 
dag wordt letterlijk stil gestaan bij alle 
vormen van pesten. Het COC voorzag 
de GSA’s van tape waarmee leerlingen 
symbolisch hun mond konden dichtplak-
ken. Er waren ook kaartjes waarop het 
doel van de actie werd uitgelegd voor 
verbaasde medeleerlingen en docenten. 
Op veel scholen was de International Day 
of Silence aanleiding om na afloop van de 
actie in gesprek te gaan over pesten. 

Scholieren 
zwijgen uit 
protest tegen 
pesten op 
International 
Day of Silence
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FRONT
LINER

JONG & SCHOOL
 
SARA HALILOVIC (17) 
OLDENZAAL

“Zelf ben ik er op school altijd open over 
geweest dat ik op meisjes val. Er kwa-
men vervolgens vaak andere leerlingen 
op me af met vragen. Daarom heb ik 
op mijn school een GSA opgericht, een 
Gay-Straight Alliance. Er zijn nu zo’n 
vijftig leerlingen bij aangesloten: homo’s, 
lesbo’s, bi’s, transgenders, twijfelaars 
én hetero jongens en meiden. Het is 
een veilige plek op school om samen te 
zijn en te spreken over heel uiteenlo-
pende onderwerpen. Eén van de rede-
nen waarom ik ermee begon was een 
meidenstel dat gepest werd omdat ze 
hand in hand liepen op school. Ze kregen 
voortdurend nare opmerkingen waar-
door ze zelfs niet meer samen door de 
gang durfden te lopen. De GSA heeft de 
sfeer op school veranderd. Nu durven 
ze wel weer elkaars hand vast te houden 
en elkaar een kus te geven. COC vroeg 
me om voor de Raad van de Europese 
Unie in Brussel te vertellen over wat een 
GSA kan betekenen voor een school. 
Stond ik daar ten overstaan van al die 
Europese ministers. Uiteindelijk heb 
ik gewoon maar verteld wat er in me 
opkwam. Ik ben blij dat ik er zonder te 
stotteren doorheen kwam en ik vind het 
mooi dat ik op zo’n hoog niveau duidelijk 
heb mogen maken wat het belang is van 
GSA’s.” 

SARA HALILOVIC
startte op haar school een GSA

‘Twee lesbische 
meiden durven nu 
weer hand in  
hand te lopen’

2014



Dit doet COC
- Jongeren steunen die zich actief 

inzetten voor LHBT-acceptatie
- Gay-Straight Alliances ondersteunen 

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

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

- Via het GSA-Docentennetwerk ideeën 
ontwikkelen voor betere positie van 
LHBT’s op school

- Verzorgen van voorlichting in de klas
- Faciliteren jongerenorganisatie 

Expreszo

Dit bereikte het COC in 2014
- 230 duizend deelnemers aan Paarse 

Vrijdag
- Day of Silence tegen pesten en actie 

voor genderneutrale toiletten
- Nietalleenanders.nl met activiteiten 

voor LHBT-jongeren 
- Methode voor voorlichting op de 

basisschool

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

- Ontmoet andere LHBT-jongeren via 
jongenout.nl of Nietalleenanders.nl

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

- Word voorlichter op school: 
voorlichtingindeklas.nl
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Smaken verschillen
Op 11 december 2014 mobiliseerde COC’s 
GSA-netwerk het ongekende aantal van 
230 duizend scholieren om zich in het 
paars te steken als steunbetuiging aan 
hun LHBT-medeleerlingen. Deze vijfde 
editie van Paarse Vrijdag 2014 had als 
motto ‘Smaken Verschillen.’ Het thema 
werd op vrolijke posters uitgewerkt: een 
koppel van twee jongens met een lolly, 
twee meiden met een suikerspin en een 
jongen en een meisje met een dropveter. 
Het maakte duidelijk dat het eigenlijk 
niet uitmaakt wat je smaak of voorkeur 
is. Paarse Vrijdag is in vijf jaar tijd uitge-
groeid tot een van de grootste nationale 
acties van het COC; GSA’s op zo’n 540 
veertig middelbare scholen doen eraan 
mee. De beschikbare actiepakketten 
waren ook dit jaar weer in mum van tijd 

vergeven. Op veertig procent van de 
scholen die meededen aan Paarse Vrijdag 
werd op die dag ook in de les aandacht 
besteed aan LHBT-kwesties. 
 
GSA’s zijn effectief
Wat het COC eigenlijk al wist, is nu ook 
erkend door het Nederlands Jeugd 
Instituut (NJI): dat nam de Gay-Straight 
Alliances in 2014 op in hun databank met 
effectieve jeugdinterventies. Een onaf-
hankelijke commissie van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) gaf de GSA-interventiebeschrij-
ving, na een intensief toetsingstraject, 
bovendien het oordeel ‘goed onder-
bouwd’. De GSA’s zijn daarmee het enige 
gecertificeerde en effectieve instrument 
met groot landelijk bereik ter verbetering 
van de positie van LHBT’s op school. In 

Paarse Vrijdag 
op Scholengemeenschap 
Echnaton in Almere
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GSA’s werken LHBT- en heteroleerlingen 
en docenten samen om scholen LHBT-
vriendelijker te maken. De erkenning van 
RIVM en NJI is een opsteker voor het 
COC en het GSA-netwerk en is een extra 
stimulans voor het streven naar een GSA 
op elke middelbare school in Nederland. 

Versterken van voorlichting 
Steeds meer basisscholen vragen om 
voorlichtingslessen van het COC. Voor 
de organisatie was dat reden om een 
specifieke methodiek voor het basis-
onderwijs te ontwikkelen. Daarin staan 
liefde en relaties centraal: wat vinden 
leerlingen er bijvoorbeeld van als een 
klasgenootje twee moeders heeft, en 
kunnen twee jongens wel hand-in-hand 
over het schoolplein lopen? Een andere 
belangrijke ontwikkeling in 2014 was de 
geïntensiveerde samenwerking tussen de 
COC-voorlichtingsteams en het GSA-
netwerk op middelbare scholen. Steeds 
vaker doen GSA-leerlingen mee aan de 
voorlichtingsles, brengen ze samen met 
de voorlichters activiteiten van hun GSA 
onder de aandacht en zorgen ze voor 
inbedding van de voorlichting in andere 
LHBT-activiteiten op school. Verder geeft 
het COC de laatste jaren steeds vaker 
voorlichting buiten de school, bijvoor-
beeld bij scouting, jongerenwerk, politie 
en sportclubs. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 REALISATIE 2014 BEGROTING 2014 REALISATIE 2013

BATEN  
Baten eigen fondsenwerving 346.945 247.350 263.778
Baten uit acties van derden 31.463 53.665 30.576
Subsidies van overheden 4.412.377 4.733.993 4.456.989
Overige baten 68.190 21.600 27.033
 
TOTAAL BATEN 4.858.975 5.056.608 4.778.376
 
LASTEN  
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN [A]  
Projecten internationaal 2.403.714 2.598.306 2.031.455
Projecten nationaal 1.333.440 1.394.578 1.583.288
Communicatie & 
  beleidsinformatie 320.221 335.088 337.753
Federatieactiviteiten 100.107 67.797 66.044
 
WERVING BATEN [B] 
Kosten eigen fondsenwerving 71.281 44.545 65.820
Kosten acties derden 782 1.234 882
Kosten verkrijging 
  subsidies overheden 109.669 108.838 128.574
 
BEHEER EN ADMINISTRATIE [C]   
Kosten beheer en administratie 468.205 401.350 433.211
 
TOTAAL LASTEN [A+B+C] 4.807.419 4.951.736 4.647.027
    
RESULTAAT 51.556 104.872 131.349
   
RESULTAATBESTEMMING    
Legaten en Schenkingen -2.000 0 -1.000
Bestemmingsreserve
  fondsenwerving 44.969 0 0
Bestemmingsreserve 
  Bob Angelo Fonds / donaties  2.694 0 4.701
Fonds lesbisch festival -8.500 -8.545 -8.545
Continuïteitsreserve 14.393 113.417 136.193
   
TOTAAL 51.556 104.872 131.349
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BALANS PER 31 DECEMBER
 2014  2013

VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa 15.541  32.254
Materiële vaste activa 17.221  24.394
Financiële vaste activa 1.250  3.750
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 924.909  294.186
Liquide middelen 917.228  959.769
    
TOTAAL ACTIVA 1.876.149   1.314.353
     
RESERVES EN FONSEN   
Continuïteitsreserve -362.026  -376.419
Bestemmingsreserves 90.330  44.667
Fondsen 44  8.544
Subtotaal (a) -271.652  -323.208
   
LANGLOPENDE SCHULDEN   
Achtergestelde leningen (b) 536.664  588.331
   
Garantievermogen (a+b) 265.012  265.123
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.611.137 1.049.230
    
TOTAAL PASSIVA 1.876.149  1.314.353
 

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 2014 en van het 
resultaat over 2014. 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
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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 2014
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
Joyce Hamilton
Renate Hartman
Sabine Jansen
Bram Langen
Manon Linschoten
Lieneke Luit
Zohra Maipauw
Joris Nees
Marie Ricardo
Moenira Shirwa
René van Soeren
Shewit Solomon (stagiair)
Nori Spauwen
Omar Sulaiman
Philip Tijsma
BeyonG Veldkamp
Arjos Vendrig
GJ Wielinga
Jessica van Zadelhoff

IN 2014 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)
Gemeente Amsterdam
Ministerie van Binnenlandse 
  Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse 
  Zaken
Ministerie van Onderwijs, 
  Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken 
  en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, 
  Welzijn en Sport
Ministerie van Veiligheid en 
Justitie
Oranje Fonds
Skanfonds
Maatschappij tot het nut 
  van ‘t algemeen
Stichting Amsterdam Gay Pride
Uitgeverij Metro
Unicef

46 

COLOFON FINANCIERSMEDEWERKERS

FRONT
LINER

‘Met het COC 
pleit ik voor 

afschaffing van 
geslachtsregistratie’ 

PETRA VAN DIJK

COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 

2014



FRONT
LINER

‘Met het COC 
vertel ik 
de verhalen 
van roze 
ouderen’
MAGDA ROMGENS

COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 

2014


