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2018 in vogelvlucht
COC's Bob Angelo Fonds ondersteunt met een financiële bijdrage kleinschalige initiatieven gericht op
ontmoeting en acceptatie van LHBTI’s. Het Fonds is bedoeld voor initiatieven die door en voor de
doelgroep zijn opgezet. Dit jaarverslag benoemt de activiteiten die met steun van het Fonds zijn
uitgevoerd.
2018 was opnieuw een mooi jaar voor COC’s Bob Angelo Fonds en daarmee een succes voor de
LHBTI Community. In totaal is er in 2018 voor € 39.144,42 uitgegeven aan projecten voor de LHBTIcommunity. Dit bedrag is toebedeeld aan 54 projecten, het hoogste aantal sinds de oprichting van
COC’s Bob Angelo Fonds.
De gefinancierde activiteiten waren ook in 2018 weer zeer uiteenlopend. Er werden veel feesten,
borrels en informatiebijeenkomsten georganiseerd, films nabesproken en samen gesport. Een deel
van de initiatieven waren gericht op het samenbrengen van LHBTI’s in het algemeen. Hiernaast zijn
specifieke doelgroepen binnen de LHBTI-gemeenschap samengekomen, voornamelijk jongeren,
transpersonen, biculturele LHBTI’s en asielzoekers. Bovendien zijn er evenementen georganiseerd
gericht op ouderen, studenten en mensen met een beperking en LHBTI’s.
Opvallend is dat er in 2018 veel bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom bestaande evenementen.
Hierbij valt te denken aan Pride evenementen zoals de Amsterdam Pride, Amsterdam TransPride, het
Midzomergrachten Festival, Roze Zaterdag, Alkmaar Pride en Dordrecht Pride. Ook de feestdagen
werden uitgebreid gevierd; de kerst werd door meerdere initiatiefnemers aangegrepen als moment
om een evenement te organiseren.
Er zijn in totaal 21 projecten afgewezen. De voornaamste reden was dat de voorgestelde activiteiten
geen mensen bij elkaar brachten. Daarnaast zijn er nog drie aanvragen binnen gekomen die vrij
resoluut zijn afgewezen, omdat ze niet of te weinig voldeden aan de criteria van het Fonds.

“Het samenbrengen van mensen geeft je het gevoel dat je er
niet alleen voor staat. Mensen kunnen samen de wereld
veranderen.” - Bob Angelo
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True Colors 2018
Tijdens True Colors brengt COC de Nederlandse LHBTI-beweging samen voor een onvergetelijke
ervaring in Paradiso. We blikken tijdens True Colors terug op het afgelopen jaar om de successen
samen te vieren; we staan stil bij alles wat we samen bereikt hebben, we eren de personen die iets
bijzonders hebben betekend voor de community en we bedanken bedrijven die ons steu nen door
middel van een actie. We kijken tijdens True Colors ook vooruit; er is namelijk nog veel te doen als
het gaat om de acceptatie, erkenning en emancipatie van LHBTI's. De opbrengsten van het
evenement gaan dan ook naar COC's Bob Angelo Fonds.
In 2018 ondersteunden zes bedrijven COC's Bob Angelo Fonds. Zij reikten tijdens True Colors 2018
cheques uit aan verschillende LHBTI-initiatieven:

Conceptstore Hutspot vindt dat gender en seksualiteit gevierd moeten
worden. Hutspot creëerde daarom voor de Amsterdam Pride 2017 speciale
peach en eggplants pins. Deze actie leverde 1.500 euro voor op COC’s Bob
Angelo Fonds. Met de ondersteuning van Hutspot is onder andere de Meet
and Eat Barbecue van Pink Marrakech gefinancierd.

De Bijenkorf ontwikkelde de parfum Eau de Tolérance, een oproep tot
tolerantie. Met de oproep wilde de Bijenkorf steun uitspreken voor de LHBTIgemeenschap. De Bijenkorf haalde met het parfum ruim 7.500 euro op voor
COC’s Bob Angelo Fonds. Met deze bijdrage heeft Alle Kleuren een Pre -Pride
evenement georganiseerd in Amsterdam Oost.

HEMA verkocht in 2017 speciale HEMA ♥ T-shirts. HEMA wilde tijdens de
Amsterdam Pride 2017 op een bijzondere manier uitdragen dat HEMA van
iedereen houdt. Zonder vooroordelen. Deze actie leverde 20.000 euro op. Dit
bedrag ging in zijn geheel naar de ondersteuning van 900 scholen voor Paarse
Vrijdag. Het bedrijf moedigde hiermee scholieren aan hun steun uit te
spreken voor LHBTIs. Hiernaast werden via COC’s Bob Angelo Fonds de
initiatieven van twee GSA’s ondersteund.

IJsmaker Ben & Jerry’s ontwikkelde de smaak ‘Hooked on you’. Hiermee
wilde Ben & Jerry’s de liefde vieren en aandacht vragen voor acceptatie en
tolerantie. Met ‘Hooked on you’ haalde Ben & Jerry’s ruim 5.000 euro op
voor trans-initiatieven. Met deze bijdrage heeft COC’s Bob Angelo Fonds
zanglessen voor transpersonen gefinancierd.
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Nike moedigt met de Slogan ‘Be True’ iedereen aan om zichzelf te zijn.
Dankzij donaties van medewerkers haalde Nike tijdens de Amsterdam Pride
2017 ruim 10.000 euro op voor de LHBTI-gemeenschap. Met de
ondersteuning van Nike heeft LoveSwim een zwemevenement georganiseerd
tijdens de Amsterdam Pride 2018.

Tijdens de Amsterdam Pride 2017 verkocht GSUS speciale, door de
regenboogvlag geïnspireerde, T-shirts. GSUS deed dit omdat het bedrijf
gelooft in jezelf zijn. De T-shirts leverden 300 euro op voor COC's Bob Angelo
Fonds. Met dit bedrag heeft de TU Delft coaching kunnen bieden aan
buitenlandse LHBTI-studenten.
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True Colors 2018
Foto: Geert van Tol
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Gefinancierde activiteiten
Pink Marrakech Meet and Eat Barbecue
Pink Marrakech organiseerde tijdens de Amsterdam Pride een Meet and Eat evenement. Ruim 130
bezoekers genoten van het eten en optreden van Kamilia, een Marokkaanse Dakka Marakshia band
en een vertoning van de film ‘Stille Dorst’.
Wat een heerlijke avond hebben we met elkaar mogen ervaren. Liefde, Respect,
Vrijheid, Roots, Kippenvel, Hoop, Begrip en heel veel STEUN is wat ik gisteren heb
gevoeld. Alles klopte en dit gaan we groter en sterker laten worden. Dank
allemaal
Dankbaar dat ik er bij mocht zijn en wat een liefdevolle samenzijn...mijn wereldje
wordt alsmaar groter door Pink Marrakech en met de mensen die ik verdien
...Liefde
Ontvangen subsidie: € 750,-

PrePride Oost
Alle Kleuren Oost organiseerde op 18 juli een PrePride evenement in Amsterdam Oost. PrePride Oost
was een kleinere, pop-up variant van Pride Oost. Alle Kleuren Oost wilde met dit evenement hun
verbondenheid met de buurt versterken en het bij elkaar brengen van verschillende
gemeenschappen stimuleren.
Ontvangen subsidie: € 750,-

Travocaal
Travocaal was een initiatief van vocalist en zangpedagoog Yvonne Mandigers in samenwerking met
Dragshowbar Lellebel. Met steun van het COC’s Bob Angelo Fonds organiseerden zij in 2018 gratis
zanglessen voor transpersonen en beginnende travestieten. Tijdens de lessen werden toonladders
gezongen, ademhalings- en houdingsoefeningen gedaan en gewerkt aan song en presentatie. Na de
les ging de Lellebel karaoke aan en konden deelnemers de geleerde technieken in de praktijk
brengen.
Ontvangen subsidie: € 750,-

LoveSwim
LoveSwim is onderdeel van de Amsterdam Gay Pride en vindt plaats aan de vooravond van de Canal
Pride. De organisatoren van LoveSwim willen de LHBTI-gemeenschap steunen door met elkaar te
sporten op een zichtbare locatie; de Amstel. De deelnemers zwommen verschillende afstanden:
250m, 500m, 750m en 1500m. Daarnaast was er ook een fun triathlon die bestond uit 750 meter
zwemmen, 20km fietsen, en 5km lopen.
Ontvangen subsidie: € 750,-
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LoveSwim
Foto: Hanna van Herk
CC-licentie
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Pridemonth
De GSA (Gender & Sexuality Aliance) van middelbare school het Sophianum organiseerde aan het
einde van het schooljaar 2017 – 2018 een Pride Month. Vier weken lang besteedden de leerlingen
aandacht aan verschillende LHBTI-onderwerpen: gender, sexuality, support en pride.
Ontvangen subsidie: € 250,-

Jongerenboot Utrecht Canal Pride
Op initiatief van de GSA van de middelbare school UniC voer in 2018 voor het eerst een
scholierenboot mee tijdens de Utrecht Canal Pride. Ruim veertig leerlingen van drie verschillende
scholen voeren mee. De jongeren wilden met hun deelname laten zien dat het ook op middelbare
scholen oké is om jezelf te zijn.
Ontvangen subsidie: € 250,-

Coaching True U & Outside
True U, het LHBT-netwerk van de Universiteit Delft en de Delftse LHBT-jongerenorganisatie Outside
faciliteerden coaching voor buitenlandse studenten. De docenten hielpen LHBTI-studenten wegwijs
te worden in Nederland, beantwoorden vragen met betrekking tot zorgen over employability, de
cultuur in een bepaalde sector, de carrièremogelijkheden en do’s & dont’s voor LHBT’s.
Ontvangen subsidie: € 300,

Out & Proud voor jong en oud!
Roze 50plus Oldambt organiseerde voor de tweede keer een ontmoetingsfeest tijdens de
Regenboogweek. Ruim negentig LHBTI’s uit Noord- en Oost-Groningen ontmoetten elkaar tijdens dit
feest. Op het programma stonden de gelegenheidsband “Harry and the Rainbows”, DJ Tiny -Timmy en
als verrassing was er een sneltekenaar.
Ontvangen subsidie: € 950,-

Brunch Zonder Stempel
Tijdens Roze Zaterdag 2018 werden deelnemers van Zonder Stempel verwelkomt met een brunch.
Onder begeleiding van een gids hebben deelnemers vervolgens verschillende programmaonderdelen
bezocht. Met de begeleiding wilden de organisatoren ervoor zorgen dat Roze Zaterdag toegankelijk
was voor iedereen. Hiernaast wilden zij binnen de LHBTI-gemeenschap zichtbaarheid creëren voor
mensen met een beperking.
Ontvangen subsidie: € 1000,-
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Workshop homofobie en racisme
In 2018 voerde Stichting Mil Colores het project ‘Homofobie en racisme vanuit een intersectioneel
gezichtspunt’ uit. Als onderdeel van dit project werd in oktober 2018 de workshop ‘homofobie en
racisme’ georganiseerd. De workshop bestond onder andere uit een lezing van Gloria Wekker en
werkgroepen die bespraken wat het betekent voor zwarte vrouwen om zwart te zijn in Nederland en
voor witte vrouwen wat het betekent om wit te zijn in Nederland.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Transactief kanoën
Transactief Utrecht organiseerde in juni een kanomiddag. De deelnemers hebben over de Kromme
Rijn gekanood en samen gegeten.
Na het kanoën is er nog iemand gaan zwemmen wat heel bijzonder was omdat hij
al een jaar niet had kunnen zwemmen vanwege de transitie. Met het prijskaartje
nog aan de zwembroek was hij erg trots op zichzelf dat hij deze stap heeft kunnen
zetten. Een mooi moment!
Ontvangen subsidie: € 216,86

Dies Natalis Midzomergracht festival
Studentenvereniging U.H.S.V Anteros vierde hun Dies Natalis tijdens he t Midzomergracht festival in
Utrecht. Naast de studenten zelf waren verschillende verenigingen en organisaties die zich richten op
LHBT+ jongeren of studenten, bevriende en zusterverenigingen, en de lokale jongerenpartij
Student&Starter aanwezig.
Ontvangen subsidie: € 300,-

Jongerenboot Alkmaar Pride
Art1 bureau discriminatiezaken Noord Holland Noord organiseerde tijdens de Alkmaarse
grachtenparade een Jongerenboot. LHBT+ jongeren tussen de 13 en 26, een groepje betrokken
leerkrachten, hulpverleners en ouders voeren mee op de boot.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Rainbow Night Skate
In 2018 was Gouda Roze Stad van Nederland. Dit was voor belangenvereniging Gouda Roze
aanleiding om op 21 juni een Rainbow Night Skate te organiseren. Tientallen personen namen deel
aan een ‘pride roll’, een skatetocht ter bevordering van acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI’s in
Gouda.
Ontvangen subsidie: € 950,-

Foto pagina 12:
Rainbow Skate Night
Foto: Gouda Roze
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Tour d’Amour
Tijdens de internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT) organiseerde COC
Limburg en Roze 50+ de bijeenkomst Tour d’Amour. De bijeenkomst vond plaats in de Maastrichtse
wijk Wittevrouweveld. Omdat ouderen steeds vaker langer thuis blijven wonen, wilden de
organisatoren in gesprek gaan over de acceptatie van LHBTI’s in de wijk. Tijdens de bijeenkomst werd
een gevarieerd programma aangeboden, waarbij Eveline van de Putte en Victoria False met
deelnemers in gesprek gingen over diversiteit in de wijk.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Themabijeenkomst ‘Transgender vluchtelingen/asielzoekers’
Tijdens de Amsterdam TransPride 2018 organiseerde TransAmsterdam de themabijeenkomst
'Transgender vluchtelingen/asielzoekers'. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan de
verhalen van trans-asielzoekers, waarbij vier ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen.
Hiernaast waren de directeuren van Vluchtelingenwerk en het COA aanwezig om met deelnemers in
gesprek te gaan. Thema's die aan bod kwamen, waren discriminatie, huisvesting en zorgverlening.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

DJ Workshop
Delicious organiseerde in samenwerking met The Hang-Out 010 een DJ workshop voor biculturele
LHBTI’s in Rotterdam. 15 deelnemers van diverse achtergronden volgden de workshop en hadden de
mogelijkheid om elkaar onder het genot van hapjes te leren kennen.
Ontvangen subsidie: € 996,62

Concert Manoeuvre
Gay Men’s Chorus Manoeuvre gaf een concert in een woonvoorziening voor roze senioren. Het
repertoire bestond uit Engelstalige pop-klassiekers en musical- en songfestivalliedjes in verschillende
talen. Tussen de liedjes door is stilgestaan bij de positie van homoseksuelen door de jaren heen.
Tussen de nummers door hebben we verhalen verteld van vier roze senioren. Hoe
was het om halverwege de vorige eeuw een homoseksuele man of een lesbische
vrouw te zijn? En hoe is het nu om als roze oudere in een verzorgingshuis te
wonen? In de pauze hebben we in de zaal hapjes en drankjes uitgedeeld en zijn we
bij de bewoners gaan zitten om een praatje te maken. Bij het nummer ‘Tulpen uit
Amsterdam’ hebben we honderd tulpen uitgedeeld in de zaal. En als afsluiting
werd er samen met personeel en enkele bewoners een polonaise gelopen!
Ontvangen subsidie: € 500,-
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Landelijke Jong&Out dag
De landelijke Jong&Out dag 2018 werd georganiseerd door vrijwilligers van Jong&Out Maastricht,
Eindhoven, Nijmegen en Utrecht/Amersfoort. De landelijke dag bood LHBTI-jongeren tot 19 jaar de
mogelijkheid om elkaar ontmoeten. Tijdens het evenement namen de jongeren deel aan
verschillende activiteiten, waarbij samenwerking centraal stond.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Equal Rights Conference 2018
Van 24 tot en met 27 Mei heeft de Equal Rights Conference van AEGEE-Leiden plaatsgevonden.
Tijdens de conferentie kwamen studenten uit Leiden en Europa samen rondom het thema ‘Equal
Rights’. Tijdens twee van de drie conferentiedagen is aandacht besteed aan LGBTQ+ rechten. Aan de
conferentie deden 28 deelnemers mee, die uit totaal 10 landen kwamen. COC’s Bob Angelo Fo nds
ondersteunde het Social Programme en het True Colors feest.
Ontvangen subsidie: € 943,60

Première film Stille Dorst
In juli is de film ‘Stille Dorst’ in première gegaan. De afstudeerfilm van regisseur Claire Zhou vertelt
het persoonlijk verhaal van een biculturele homoman over angst, zelfacceptatie en bevrijding. Na de
vertoning van de film leidde host Sanae Orchi een Q&A met de regisseur Claire Zhou en acteurs
Mouad Ben Chaib en Joshua Albano. Tijdens de Q&A kon het publiek in gesprek gaan over het taboe
rondom homoseksualiteit.
Ontvangen subsidie: € 950,-

Roze Kwaku
Tijdens Roze Kwaku is een ontmoetingsbrunch en paneldiscussie georganiseerd. Met deze
activiteiten wilde de organisatoren aandacht besteden aan Black Love Pride. De brunch gaf
deelnemers een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens het panelgesprek gingen
vertegenwoordigers van Black Queer & Trans Resistance NL en Daughters of Ivory dieper in op het
ontwerp.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Foto pagina 15:
Transactief kanoën
Foto: TransActief Utrecht / Brian van Nunen
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Transactief kano
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Zwemactiviteit Transmannen
Stichting Transman organiseerde een besloten zwemactiviteit voor meer dan 40 transmannen.
Het was dik tien jaar geleden dat ik voor het laatst in een zwembad had
gezwommen, nu voor het eerst na mijn operatie. Ik wilde nog niet door mijn
littekens, maar dat maakte nu ook niks uit. Het was geweldig om met een groep
vrienden te kunnen gaan zwemmen en me totaal geen zorgen hoeven te maken
over vragende blikken, of iemand die door zou krijgen dat ik trans ben. Het
personeel was erg vriendelijk en ik voelde me ook niet ongemakkelijk tegenover
hen of iets.
Ontvangen subsidie: € 400,-

Zangworkshop transgenders
Utrecht Gender Divers organiseerde tijdens het Utrechtse Midzomergrachtfestival een zangactiviteit
gericht op transgenders en hun bondgenoten. In totaal namen 18 personen deel aan de
zangworkshop.
Ik heb deelgenomen aan de zangworkshop van UGD, dat was heel fijn. Ik voelde
me bij binnenkomst meteen op mijn gemak en veilig tussen andere gender diverse
mensen en hun partners. Workshopleider Marian weet het ongedwongen karakter
meteen voort te zetten door te verzekeren dat ze er niet op zal letten of je te hoog
of te laag zingt, zuiver of vals. Doe maar als of we met z'n allen in onze eigen
badkamer staan te zingen. En wat is het fijn om samen ongeremd heel hard
'freedom' te zingen. Tot nu toe ben ik vooral samengekomen met andere
transgenders om te praten (wat ook fijn is hoor), maar het is ook fijn om eens
gewoon gezellig samen iets vrolijks te doen zoals canons zingen. De volgende keer
neem ik mijn partner mee!
Ontvangen subsidie: € 297,50

Roze ouderen programma Dordrecht Pride
Dordrecht Pride besteedde in 2018 extra aandacht aan roze ouderen door een programma specifiek
voor deze doelgroep aan te bieden. Roze ouderen konden deelnemen aan activiteiten als sjoelen en
jeu de boules en waren er tafels en zitgelegenheden om zo ontmoeting en samenkomst mogelijk te
maken.
Ontvangen subsidie: € 900,-

Busreis Pride Walk 2018
COC Limburg organiseerde met ondersteuning vanuit COC’s Bob Angelo Fons een busreis naar de
Pride Walk, wat plaatsvindt tijdens de Amsterdam Pride. De busreis was speciaal georganiseerd voor
deelnemers van Cocktail, het maatjesproject van COC Limburg dat zich richt op LHBTI-asielzoekers.
Ontvangen subsidie: € 1000,-
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Pink Marrakech Meet and Eat Barbecue

Foto: Pink Marrakech
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Diverge Expo
Diverge Expo was een interactieve expositie in Rotterdam. Tijdens de expo is een serie workshops
aangeboden waarin kunstenaars dieper ingingen op thema’s die voor jonge queer mensen van meer
kleur belangrijk zijn. Onderwerpen die tijdens de workshops aan bod zijn gekomen zijn fotografie,
zine, spoken word en pod-cast.
Ontvangen subsidie: € 950,-

DBUFF Black, Queer & Invisible
Het Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) vertoonde de film ‘The Other Side’ en organiseerde na
afloop de paneldiscussie ‘Black, Queer & Invisible’. Tijdens de paneldiscussie werd gesproken over
het racisme en de strijd voor LHBTI-emancipatie. Centrale vragen hierbij waren: op welke manieren
wordt deze groep geconfronteerd met racisme en non-acceptatie? Hoe is de situatie met betrekking
tot racisme binnen de LHBTI-gemeenschap? Wat is het effect op individuen en de gemeenschap?
Wat is er nodig voor verbetering?
Ontvangen subsidie: € 1000,-

My own identity diner!
Tijdens het My Own Identity Diner! Is een bont gezelschap aan jongeren samengekomen om elkaar
te leren kennen onder het genot van een drie-gangen maaltijd. Het diner was een podium voor
jongeren om samen ieders eigen identiteit te vieren. Tussen de gangen door gaven verschillende
deelnemers een optreden.
Ontvangen subsidie: € 732,26

Pink Marrakech COC’s Shakespearsclub
Pink Marrakech organiseerde in samenwerking met COC Amsterdam en het Amsterdam Museum de
Pink Marrakech COC’s Shakespearsclub. Dit evenement vond plaats in de binnentuin van het
Amsterdam Museum. Het programma bestond uit een optreden van Kamilia en een monoloog van
Jaouad Alloul. Het evenement werd afgesloten met Marokkaanse dansmuziek.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

CHOICE x Youth Pride boot
Op zaterdag 4 augustus voer voor het eerst een officiële Youth Pride boot mee met de Canal Parade.
De boot was een initiatief van Pride Amsterdam en werd uitgevoerd door de jongeren-NGO Choice
for Youth and Sexuality, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de reproductieve en seksuele
gezondheid en rechten van jongeren en adolescenten. In totaal voeren 120 jongeren mee op de
boot, waaronder Scouting Nederland, Ghanese activisten, jonge drag queens, middelbare scholieren
die zich inzetten voor hun GSA, studenten, activisten en leden van Respect2Love.
Ontvangen subsidie: € 1000,-
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Jong & Out Kamp 2018
In september 2018 organiseerde COC Midden-Nederland de vijfde editie van het Jong & Out kamp.
Het thema van dit jaar was ‘Eeuwen Out’ en zevenenveertig jongeren namen deel aan activiteit die
hen terug in de tijd namen, zoals spijkerpoepen, eierlopen, spijkerbroek hangen, skippybal,
moordspel, spiegeltje mozaïeken en zwaardvechten. Het kamp werd afgesloten met een bonte
avond, waarbij bijna alle jongeren zelf een optreden gaven door te zingen, een toneelstuk op te
voeren, te dansen, een verhaal of grap te vertellen.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

COC Songfestival
COC Amsterdam organiseerde in 2018 het Nationaal COC Songfestival. De liedjes werden tijdens de
finale beoordeeld door een regiojury en een vakjury. De vakjury bestond dit jaar uit oud -winnares
Dana Petlan, presentator en Mister Gay 2011 Thom Goderie, singer/songwriter Astrid Akse, The
Voice of Holland-finalist Sjors van der Panne en zangeres Astrid Nijgh. COC Limburg is met het lied
‘Isabelle’ van Floortje Hover de winnaar van het Nationaal COC Songfestival 2018.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Landelijke ontmoetingsdag Zonder Stempel
Ieder jaar organiseren de ontmoetingcafés van Zonder Stempel een landelijke ontmoetingsdag.
Vrijwilligers van Zonder Stempel en Café Pride hadden een afwisselend programma gemaakt met
onder andere vijf workshops: ‘Muziek maken’, ‘Koken’, ‘Eerste hulp bij dating’, ‘Stempels en
Drempels’ en ‘Ontmoeten en weerbaarheid’.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

#wijzijnhetzat
In december 2018 werd met ondersteuning van COC’s Bob Angelo Fonds een evenement
georganiseerd om de campagne #wijzijnhetzat af te trappen. Met de campagne en het evenement
werd aandacht gevraagd voor de problemen rondom LHBTI-geweld, discriminatie en onveiligheid.
Tijdens het evenement werd het onderwerp vanuit verschillende perspectieven belicht;
vertegenwoordigers van belangenbehartigers, ambtenaren en ervaringsdeskundigen kwamen aan
het woord. Het evenement werd afgesloten optreden van diverse artiesten.
Ontvangen subsidie: € 1000,-
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De vrije stad
Stichting Filmtrips organiseerde vier ontmoetingsavonden in Amsterdam Nieuw West. Tijdens deze
ontmoetingsavonden werden Amsterdamse LHBTI’s en niet-LHBTI’s met elkaar in contact gebracht.
Iedere bijeenkomst had zijn eigen thema; bi‐culturele LHBTI’ers in Amsterdam, roze ouderen,
ervaringen van een transman en sport in Amsterdam.
Ontvangen subsidie: € 750,-

Schaatsen
COC Friesland organiseerde drie schaatsactiviteiten in Leeuwarden. De activiteiten waren gericht op
drie specifieke doelgroepen; deelnemers van Cocktail, Jong&Out en Expreszo.

Very cool. Enjoyed this trip very much! Russia approves!
Ik vond het erg gezellig, het schaatsen was een leuk idee. Ik heb nieuwe vrienden
gemaakt.
Ik vond het zeer leuk ook al kende ik niemand, maar ik ken nu wel meer mensen
zoals ik.
Ontvangen subsidie: € 762,00

Voorpremière Girl
COC West-Brabant organiseerde op Coming Out dag een voorpremière van de film Girl. Na afloop
van de film vond een nabespreking plaats en konden bezoekers elkaar ontmoeten tijdens een
informele borrel. COC West-Brabant wilde met deze activiteiten, ontmoeting tussen bewoners in de
regio stimuleren en voorlichting geven over genderdiversiteit.
Ontvangen subsidie: € 1000,-

Bijeenkomst LHBTI-asielzoekers
De cocktail-groepen van COC Deventer, Midden-Gelderland, Nijmegen en Zwolle en de GGD
Gelderland Zuid, Noord Oost Gelderland en IJsselland organiseerden gezamenlijk een bijeenkomst
voor LHBTI-asielzoekers in Oost Nederland. Tijdens de bijeenkomst hebben 60 asielzoekers
deelgenomen aan een diner en een presentatie door de gezamenlijke GGD’s. Na afloop was er
gelegenheid tot gratis vaccinatie.
Ontvangen subsidie: € 450,-
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Christmas Dinner
COC Groningen-Drenthe organiseerde het ‘Home Away From Home Christmas Dinner’. De
deelnemers konden genieten van een uitgebreid kerstmenu en kregen allemaal een presentje van de
organisatoren.

This was a really good idea. I felt really appreciated. This meant a lot to me and
the others.
Thank you thank you thank you so very much. Thanks for the good food and the
opportunity to have such a good time with my fellow brothers.
We had a really good time. This is a good idea to bring everyone together and
celebrate the holiday season. We are all going through a lot and this was a way to
relax and have a bit of fun with good people.
Ontvangen subsidie: € 900,-

Cocktail december diner
De cocktail-groep van COC Nijmegen organiseerde een speciaal diner om de feestdagen te vieren.
Het diner werd door 50 deelnemers bezocht, 10 van hen verzorgden een feestmaaltijd. Na het diner
werd een documentaire vertoond over de situatie van LHBTI’s in Libanon en gaven twee deelnemers
een optreden.
Ontvangen subsidie: € 750,-

Paarse vrijdag 2018
Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem organiseerden op hun school een evenement
tijdens Paarse Vrijdag. Door Paarse Vrijdag groots te vieren, wilden de leerlingen hun steun uiten
voor LHBTI-leerlingen en de acceptatie onder medeleerlingen vergroten.
Ontvangen subsidie: € 202,70

Kerstbijeenkomst
Initiatiefnemers Samira en Alex organiseerden een kerstevenement voor transpersonen, en in het
bijzonder vluchtelingen. De avond begon met een bingo, waarna de deelnemers aan tafel schoven
voor een kerstmaaltijd. De bijeenkomst werd afgesloten met karaoke.
Ontvangen subsidie: € 950,-
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Kerstviering
De Open Closet groep van het wereldhuis organiseerde een kerstviering. Het programma bestond
onder andere uit speeches van Willie Elhorst en Rabbijn van Praag en een optreden v an het GALA
koor. Hiernaast gaf GGD Amsterdam voorlichting en werd er tijdens de bijeenkomst een mogelijkheid
geboden om gevaccineerd te worden.
Ontvangen subsidie: € 600,-

Queerzijde van emancipatie
Pink Terrorists, Landelijk Netwerk Biseksualiteit en Stichting Polyamorie Nederland organiseerden
het evenement ‘de queerzijde van emancipatie’. Tijdens het event gingen deelnemers op zoek naar
nieuwe vormen van emancipatie. Dit is gedaan door middel van performance, poëzie en spoken
word, kleinkunst, zang, dans en dialoog.
Ontvangen subsidie: € 1000,-
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Toezeggingen 2019
In 2018 zijn verschillende subsidies toegekend aan activiteiten die in 2019 plaats zullen vinden. De
verslaglegging over deze activiteiten zal plaatsvinden in de Jaarrapportage 2019.

Alkmaar Pride 2019
Stichting Alkmaar Pride, GSA-Netwerk, STAD, de Youth Pride commissie organiseren een
jongerenboot tijdens de Alkmaar Pride 2019.
Toegezegde subsidie: € 1000,-

Ontmoetingen Coming-Inn
Stichting Coming-Inn organiseert in 2019 verschillende themabijeenkomsten, onder andere over
Roze in Blauw en SOA’s en PrEP.
Toegezegde subsidie: € 1000,-

Gany-day
Studentenvereniging Ganymedes bestaat in 2019 tien jaar en zal daarom een symposium
organiseren.
Toegezegde subsidie: € 1000,-

25

Afgewezen projecten
De volgende projecten zijn afgewezen omdat ze niet aan de criteria voldeden. Dit kan betekenen dat
de begroting van de totale activiteit ruim boven de €1.000 lag, de activiteit geen mensen bij elkaar
bracht, niet voor en door de LHBTI-gemeenschap was, het bedrag volledig naar productiekosten zou
gaan of dat de aanvraag niet compleet of te laat was ingediend.






















In De Diamantfabriek
Delirium Ansichtkaartenactie
Lustrum Conferentie 2018 De Roze Regahs
Muziekfestival Warrior
Stichting Meer dan Gewenst Gaypride
Amsterdam Gay Pride Boot PrEPnu
No Labels Festival
Roza Danspaleizen
New Generation
SWEAT expo
Uganda Gay On The Move Gay Pride
Regenboogschaap
Wagwaan
Marja's spetterende bingoshow
Een hedendaagse kijk op LHBTI'
Queer platform Laak
Unravel
Agendering issues en oplossingen
Trampoline evenement
Benefietgala
"BBQ-feest te Sexyland
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Pilot COC’s Bob Angelo Fonds – kennisdeling
COC’s Bob Angelo Fonds biedt sinds 2013 financiële ondersteuning aan kleinschalige initiatieven voor
en door LHBTI’s. Dankzij het fonds heeft COC regelmatig contact met verschillende initiatieven en het
viel op dat ze tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Soms missen ze bepaalde expertise en
hebben ze bovendien niet de middelen of de routes om die aan te trekken.
Om de LHBTI-beweging te versterken heeft COC’s Bob Angelo Fonds de mogelijkheden onderzocht
om aanvullende ondersteuning te bieden aan initiatieven. Dit leidde in 2018 tot een pilot gericht op
het faciliteren en financieren van expertise door freelance consulenten aan organisaties uit de LHBTI
gemeenschap. Het idee is eenvoudig: concrete ondersteuning bieden waar de organisatie om vraagt.
De insteek is laagdrempelig, faciliterend en flexibel.

Uitvoering pilot
COC’s Bob Angelo Fonds heeft als onderdeel van de pilot een pool van dertien freelance consulenten
opgezet. De consulenten kunnen kleinschalige initiatieven advies geven over uiteenlopende zaken.
Hierbij valt te denken aan, onder andere, het organiseren van evenementen, het opzetten van een
financiële administratie, social media en fondsenwerving.
Hiernaast zijn vier organisaties benaderd om deel te nemen aan de pilot, helaas is één van hen
vroegtijdig in het traject afgehaakt. De deelnemende organisaties waren TransAmsterdam, Out &
Proud Diamond Group en Transvisie. Deze organisaties hebben aan de hand van hun vraag een
consulent geselecteerd.
Tijdens de pilot is aan de volgende onderwerpen gewerkt:




Het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van een verdienmodel en/of sociale
onderneming
Het ontwikkelen van een langetermijnvisie, strategie voor de komende drie jaar en werving van
financiële middelen
Het ontwikkelen van een fondsenwervingsplan, inventariseren van potentiële fondsen en advies
over hoe fondsenwerving kan worden ingericht binnen de organisatie

Resultaten pilot
Alle betrokkenen zijn positief, dragen het geheel een warm hart toe en de resultaten zijn concreet en
veelbelovend. COC’s Bob Angelo Fonds vult een niche voor kleine organisaties die deze steun goed
kunnen gebruiken en bovendien erg waarderen. De consulenten vinden het leuk om concreet te
kunnen bijdragen en zetten zich graag in.
Alle drie de deelnemende organisaties zijn heel positief over wat ze inhoudelijk bereikt hebben, men
noemt het lerende element dat hen echt verder heeft gebracht. “Wat heel goed was, was dat wij
gedwongen werden om in het proces een rol te nemen”. Alle opdrachten resulteerden in concrete
documenten waarmee men direct aan de slag kon gaan.
De consulenten waren ook overwegend positief over de pilot en ook onder hen is animo om een
volgende keer (weer) deel te nemen. Wel droegen zij verschillende praktische aandachtspunten aan,
zoals het uurtarief, de tijdsinvestering en een uitgeschreven procedure/instructie.
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Opvolging pilot
Gezien de positieve ervaringen van alle betrokkenen zal de pilot een vervolg krijgen. Welke vorm dit
zal krijgen, en hoe dit binnen COC’s Bob Angelo Fonds past, zal in de loop van 2019 worden bepaald.
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COC’s Bob Angelo Fonds
bezoekadres:
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
postadres:
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam
tel 020 623 45 96
fax 020 626 77 95
info@bobangelo.nl
www.bobangelo.nl
IBAN: NL84 ABNA 0518 8614 57
t.n.v. COC Nederland, o.v.v. Bob Angelo Fonds.
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