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2019  in vogelvlucht 
 
Ook in 2019 ondersteunde het COC’s Bob Angelo Fonds kleinschalige projecten met een financiële 
bijdrage. In dit jaarverslag zijn alle projecten opgenomen die in 2019 zijn ondersteunt. De criteria 
waarop de projecten zijn beoordeeld zijn: 

 Het project is kleinschalig 

 Het project is voor en door de doelgroep opgezet 

 Het project is gericht op ontmoeten, samenkomen, motiveren, empoweren en/of sociale 
acceptatie. 

 Het project is concreet en realiseerbaar. 
 
2019 was een mooi jaar voor COC’s Bob Angelo Fonds. Er konden 57 projecten worden gesteund met 
een financiële bijdrage. Dit is het grootste aantal sinds de oprichting van het Fonds. In totaal is er 
57.152,69 uitgegeven aan de verschillende projecten. Doordat er zoveel projecten konden worden 
gesteund was het niet alleen een succesvol jaar voor het COC’s Bob Angelo Fonds, maar ook voor 
allen die deelnamen aan de verschillende projecten.  
 
De ondersteunde projecten waren uiteenlopend qua activiteiten en doelgroepen. Er werden feesten, 
gezamenlijke maaltijden en sportactiviteiten georganiseerd. Ook werden en lezingen, 
ontmoetingsdagendagen en herdenkingen georganiseerd. Voorbeelden van de specifieke 
doelgroepen waar projecten op gericht waren zijn:  biculturele LHBTI’s, roze ouderen, LHBTI’s met 
een beperking, trans personen en gelovige LHBTI’s. 
 
Er zijn 22 projecten afgewezen. Reden daarvoor waren onder andere dat het project geen mensen 
samenbracht, dat het project niet realiseerbaar of concreet was of dat het project niet kleinschalig 
genoeg was. 
 

“Het samenbrengen van mensen geeft je het gevoel dat je er 

niet alleen voor staat. Mensen kunnen samen de wereld 

veranderen.” - Bob Angelo 

  



5 
 

True Colors 2019 
 

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 steunen 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. Tijdens True Colors in januari 2019 is er 

totaal €27.520,32 opgehaald voor het Bob Angelo Fonds! Los van True Colors doneerden in 2019 

bedrijven en particulieren aan het fonds. De grootste bijdrage van bedrijven zijn:  

 

DVC €4248,- 

De vlaggenmaker Dokkumer Vlaggen Centrale in Friesland heeft in 

2019 de Pridevlaggen collectie flink uitgebreid en doneert per 

verkochte Pridevlag 5% van de verkoopprijs in de webshop aan 

COC’s Bob Angelo Fonds. 

 

Salesforce: €3477,-  

GayForce, het LHBTI-netwerk van Salesforce hield een bingo tijdens 

hun kerstborrel. Salesforce verdubbelde het bedrag 

 

Vinoterra (True Colors Cava) €2757,-  

Dankzij een samenwerking met het Spaanse wijnhuis Vinoterra 

importeert Wijnhandel van Spaandonk in Oudenbosch True Colours 

Cava voor de Nederlandse markt (verkoop online, bij diverse horeca 

en alle filialen van de Bijenkorf). Per verkochte fles gaat €0,50 naar 

het COC het Bob Angelo Fonds. 

 

Nike door middel van de Globalgiving Foundation Inc €2394,59 

Nike moedigt met de Slogan ‘Be True’ iedereen aan om zichzelf te 

zijn. Dankzij donaties van medewerkers haalde Nike dit prachtige 

bedrag op voor de LHBTI-gemeenschap. 

 

Tenslotte ontvingen we o.a. ook donaties van FLOW Traders (€1000) 

en van Stichting Bingham Cup Adam (€1500) 
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Gefinancierde initiatieven 
 

Ga(y)la ‘Gays in space’ 
Op 24 januari 2019 heeft studenten- en jongerenvereniging Exaltio een gala georganiseerd in de 
Jaargetijden te Enschede. Er waren bijna 80 gasten aanwezig op het gala. Naast dat er mogelijkheid 
was om te dansen was er ook een lip sync battle, een unicorn election en een blind date service 
georganiseerd.  

‘I loved the overall atmosphere and the theme’ 
‘I loved the openness’ 

 

Feest Eulevoto 2019 
Het feest vormde de afsluiting van een tweedaags volleybaltoernooi voor lesbische vrouwen uit heel 
Europa. Eulevoto (European Lesbian Volleybal Tournament) bestaat al sinds 1989 en vind elk jaar in 
een andere Europese stad plaats. In 2019 vond in Groningen de 31e editie plaats. Op het feest waren 
zo’n 300 mensen aanwezig. Zo’n 250 speelsters en supporters en nog zo’n 50 gasten uit Groningen 
en omgeving. Na het officiële gedeelte waarin de prijsuitreiking plaatsvond, de organisatoren van het 
toernooi voor volgend jaar zich presenteerden (Parijs), werd er gedanst. De muziek van DJ’s Melissa 
en Dagmar zorgden ervoor dat de dansvloer tot twee uur ’s nachts vol bleef. 
 

Audrey: Heel leuk om elkaar te ontmoeten, ook de vrouwen uit andere landen. En goed om hun 
verhalen te horen over hoe het is om lesbisch te zijn in hun land. 

 

Lezing/workshop racisme en homofobie 
Op zondag 10 november 2019 verzorgde Gloria Wekker een lezing met als titel "Homofobie en 
Racisme" voor Mil Colores, een netwerk LBT vrouwen uit diverse etnische groepen. Voor een volle 
zaal in Amsterdam ging Gloria Wekker in op de centrale vraag: " Hoe zichtbaar zijn wij met betrekking 
tot onze seksualiteit  als zwarte lesbische vrouwen in de Nederlandse samenleving?". Tijdens de 
workshop die na de lezing volgde werd er gediscussieerd over e volgende vragen: 

 Op welke wijze heeft een bepaalde gebeurtenis invloed gehad op je leven? 

 Heeft de gebeurtenis je leven een andere richting opgestuurd? 

 Hoe heeft het je houding t.o.v. anderen veranderd in negatieve of positieve zin? 
 
De eindconclusie van deze dag is dat er nog een lange weg te gaan, maar dat bijeenkomsten zoals 
deze heel erg nuttig en noodzakelijk zijn om ervaringen uit te wisselen. Dit zodat men van elkaar kan 
leren en kan ervaren dat er een groeiend proces van bewustzijn en acceptatie in gang is gezet. 
 

Landelijke 10-jarig jubileum ‘zonder stempel’ 
De dag werd om 12:00 uur gestart met koffie en Limburgse vlaai. Tot 17:00 was er de gelegenheid 
om samen of alleen naar de Roze Zaterdag te gaan die ook op die dag in Maastricht gehouden werd. 
Om 17:00 uur was er een lopend buffet. Na het buffet waren er optredens van diverse artiesten 
begeleid door een dj en een feest. Er is veel gedanst, totdat om 21:00 uur de laatste plaat gedraaid 
werd. Het was een geslaagde dag.  
 

Nieuwjaarsborrel Pink Marrakech 
Op zaterdag 9 februari werden de gasten ontvangen, zoals gasten traditioneel worden ontvangen in 
de Marokkaanse gemeenschap. De gasten kregen bij binnenkomst een glaasje melk met een dadel 
om hen een warm welkom te geven. Door de nieuwjaarsborrel laagdrempelig te houden, werd men 
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in de gelegenheid gesteld om met elkaar in gesprek te gaan. Dit onder het genot van Marokkaanse 
hapjes, koekjes, drankjes maar natuurlijk ook Marokkaanse thee.  
 
Er was een programma opgesteld waarin bekend werd gemaakt wie de bestuursfuncties van stichting 
Pink Marrakech zouden bekleden. De bestuursleden stelden zichzelf kort voor en maakten kenbaar 
wat zij voor de stichting zouden kunnen betekenen. Nadat het officiële gedeelte van de viering was 
afgerond, was er ruimte voor heel veel dans en muziek.  
 
Anissa: “Ik zie wat voor mooie toegevoegde waarde Pink Marrakech heeft in het leven van mijn zoon, 

maar ook in die van mij. De band van die van mij en mijn zoon is hierdoor alleen maar beter 
geworden. 10 jaar geleden zou ik niet naar een homo-evenement gaan, maar ik kwam er achter dat 

de liefde voor mijn zoon belangrijker is dan de mening van de massa.” 
 

Rainbow scouts café 
Scouting Nederland heeft tijdens het ontmoetingsweekend van 2019 meerdere activiteiten kunnen 
organiseren voor lhbti-leden en overige geïnteresseerde leden. Het ontmoetingsweekend werd 
bezocht door 5000 vrijwilligers van Scouting Nederland. Ze hebben verschillende workshops 
georganiseerd en was er op de zaterdag een speciale informatiestand. Er waren in totaal 13 
workshoprondes over onderwerpen als taboe doorbreken, hoe om te gaan met schelden en lhbti 
bespreekbaar maken d.m.v. spel. Er hebben in totaal 150 mensen deelgenomen aan de workshops.  
 

Young Fixers Dinner 
Op 10 september 2019 kwamen 40 mensen bij elkaar om te gast te zijn bij het Young Fixers Dinner. 

Tijdens dit diner was het doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dit werd gedaan 

doordat iedereen zichzelf introduceerde, maar ook door verschillende activiteiten door de gangen 

door. Bijvoorbeeld een activiteit waar personen aan elkaar gekoppeld werden, zodat zij kennis met 

elkaar konden maken.  

Iftar  
Pink Marrakech heeft tijdens de ramadan 2019 een iftar gehouden voor LHBTI personen en hun 
ouders. Op 17 mei kwamen er ongeveer 65 gasten bij elkaar. Om 20:00 werden de gasten 
verwelkomt. Het programma was gevuld met twee gastsprekers die een boodschap hadden met 
betrekking tot de Ramadan. Daarnaast konden de gasten mooie persoonlijke verhalen met elkaar 
delen en uiteindelijk genieten van huisgemaakte Marokkaanse voor- en hoofdgerechten.  De 
organisatie zegt het volgende over de iftar: Door de mooie maand, het eten, het gezelschap en de 
saamhorigheid waren wij in staat om een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Het was voor de 
meeste bezoekers echt thuiskomen en dat is precies wat wij wilden bereiken.” 
 

Bijeenkomst voor vrouwelijke LHBTI-vluchtelingen 
Het doel van deze bijeenkomst was om LHBT-vluchtelingenvrouwen de gelegenheid te bieden om in 
een besloten omgeving, zonder de aanwezigheid van mannen, met elkaar te kunnen verkeren, 
ervaringen uit te wisselen en te bespreken waaraan zij behoefte hebben. Er waren 15 vrouwen van 
verschillende nationaliteiten uit verschillende AZC’s aanwezig. Rainbow Den Haag wil dan ook 
proberen of deze activiteit kan worden doorgezet. 
 

Kinderspeeldag  
Op 23 juni 2019 is er een kinderspeeldag voor LHBT-ouders en hun kinderen georganiseerd in Oud 
Valkenveen. Voor kinderen uit Roze Gezinnen blijkt uit onderzoek dat het goed voor hen is om 
andere kinderen met LHBT-ouders te kennen, zodat zij niet de uitzondering zijn. En voor ouders is het 
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natuurlijk leuk om contact met elkaar te hebben om ervaringen uit te wisselen. Er was een 
kennismakingsactiviteit, een gezamenlijke lunch en aan het einde van de dag een borrel.  
 
Dat er behoefte is aan ontmoeting was duidelijk. Zo was er een lesbisch stel uit Almere met een 
dochter van 9, die eigenlijk geen andere lesbische stellen met kinderen kennen. Hun dochter maakt 
de laatste periode steeds vaker op de opmerking dat het stom is dat de enige is met twee moeders. 
Deze dochter maakte direct contact met een meisje van 10, die ook 2 moeders heeft. Zij hebben de 
hele dag met elkaar in het speelpark gespeeld. De moeders waren ontroerd hoe fantastisch en 
belangrijk dit voor hun dochter was. 
 

Zang- en Ontmoetingsfestival ‘Roze Akkoorden’ 
Op 22 juni 2019 is er een korenfestival gehouden in Eindhoven. Het hoofdonderdeel was een concert 
door 3 verschillende mannekoren. Er konden kaartjes gekocht worden voor het buffet en voor het 
concert en afterparty. Er waren 65 gasten die naar het gezamenlijke buffet kwamen, nog eens 134 
mensen extra kwamen naar het concert. Na afloop ging ongeveer de helft van de gasten naar de 
afterparty.  
 

Transgender Day of Visibility 
TransAmsterdam heeft op 29 maart 2019 het 10 jarig bestaan van de Transgender Day of Visibility in 
het Manor Hotel Amsterdam gevierd. Aan het begin van de avond werd de trans vlag aan het balkon 
van het Manor Hotel gehangen. De rest van de avond waren er sprekers en optredens. Ook was er 
iemand die balonfiguren maakte en was er een fotoshoot waar de bezoekers kon laten zien dat ze 
trans and proud zijn. 
 

Kerstdiner Rainbow Nijmegen 
Op 28 december was ere en kerstdiner voor de bezoekers van Rainbow Nijmegen. De bezoekers 
waren LHBTI-vluchtelingen vanuit allerlei landen. Er waren 41 bezoekers. Er is gezamenlijk gegeten 
en na afloop van de maaltijd was er een DJ en is er gedanst.  
 

Lesbian Weekend 
In oktober 2019 heeft het Lesbian 
Weekend in Nijmegen 
plaatsgevonden. Tijdens dit weekend 
waren er allerlei activiteiten. Zo 
waren er feesten, een 
volleybaltoernooi, theater, een 
wandeling en een gezamenlijke lunch. 
Ook was er een ‘College Tour’ met 
Ellie Lust. De bezoekers konden haar 
vragen stellen en vooraf en na afloop 
was er de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Het weekend was erg 
geslaagd en de organisatie heeft 
allerlei positieve reactie gekregen. 
Ook in 2020 zal er weer een Lesbian 
Weekend worden georganiseerd.  
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Nagesprek Screw Her 
Shrew Her is een multidisciplinaire voorstelling met invloeden uit de mode, muziek en 
visual media. Het nagesprek is  bedoeld om een dialoog te stimuleren over gender normatief 
gedrag en oude tradities in onze samenleving. Het doel van Shrew Her is het doorbreken van 
vastgeroeste patronen in normatief denken en het stimuleren van gesprekken over ‘gevoelige 
thema’s’ waarbij automatische aannames over gender getoetst worden. Dit zodat er een meer 
inclusieve samenleving kan ontstaan. 
 

Symposium Colored Qollective 
Colored Qollective is een zelforganisatie waarin veiligheid van de biculturele LHBTQI+ centraal staat. 
De veiligheid wordt waarborgt door maandelijkse ‘safe space’ bijeenkomsten te organiseren voor de 
doelgroep. Omdat zij het belangrijk vinden om verbinding te leggen met andere (biculturele) 
initiatieven en bruggen te slaan naar de rest van de samenleving, hebben ze dit symposium voor de 
georganiseerd. Tijdens het symposium waren er verschillende prekers en panelgespreken. Aan het 
eind van de avond was er een borrel. In totaal bezochten 85 deelnemers het symposium. Deelnemers 
waren met name vanuit verschillende organisaties (COC Nederland, Movisie, NNID, Soa Aids 
Nederland, 113). 
Anne: ‘Jullie hebben een fantastische avond neergezet. In twintig jaar heb ik nog nooit meegemaakt 
dat er zoveel ruimte en veiligheid ontstond. De sprekers waren inspirerend en wens jullie veel succes 

toe.’  
 

Jubileumweekend ‘Mannenwerk’ 
In het weekend van 4 tot 6 oktober 2019 vond de Jubileumweekend van Stichting Mannenwerk 
plaats waarin er 40 jaar mannenwerk in Nederland vierden. Het gehele weekend stond in het teken 
van Verbinding. Verbinding met andere mannen, verbinding met jezelf en verbinding tussen 
verschillende vormen van mannenwerk. Er waren verschillende workshops en op de zaterdagavond 
was er een feestelijke avond met optredens, voordrachten en dans. 
 

Pink seniors in the picture 
Tijdens de conferentie: ‘Focus on LGBTIQ+ Seniors’ heeft Ad van Dam een presentatie gehouden met 
als onderwerp ‘Pink seniors in the picture’. Tijdens deze presentatie heeft hij 6 filmfragmenten laten 
zien. Drie fragmenten uit Nederlandse films en drie fragmenten uit films uit een ander land. …? 
 

Easter Brunch 
Op 6 april was er voor LHBTI-asielzoekers een Easter Brunch in Groningen. Er waren 80 bezoekers, na 
een welkomstwoord was er een workshop over seksuele gezondheid en konden de bezoekers een 
vaccinatie tegen Hepatitis B krijgen. Daarna werd er met z’n allen gegeten.  

Diamond: “I want to specially thanks COC and the sponsors of this Easter brunch it is a really great 
idea, we always say food brings people together” 

 

Out and Proud 
Out and Proud is een maandelijks ontmoeting voor Afrikaanse LHBTI-immigranten, waarbij de leden 
van elkaar kunnen leren en elkaar te supporten. Dit kan doormiddel van workshops, gezamenlijk eten 
en ook werd tijdens een van de bijeenkomsten de Pride bezocht. Out and Proud is van plan de 
bijeenkomsten in 2020 door te zetten. 
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Cafe Rainbow Goes 
Het Bob Angelo Fonds heeft bijgedragen om het Rainbow Café in Goes te kunnen doorzetten in 2019. 
Dit café is voor LHBTI’s met een licht verstandelijke beperking. Er wordt tijdens de cafés gezellig 
gekletst, maar er worden ook plannen gemaakt hoe ze verder gaan in de toekomst en hoe het café 
meer vaste bezoekers kan krijgen.  
 

AlleKleurenOost PrePride 2019 
AlleKleurenOost heeft een feestelijk evenement georganiseerd in de aanloop naar Pride Oost 2019. 
Tijdens dit evenement waren er optredens, er was de mogelijkheid om te dansen, maar ook was er 
de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast was er een informatiemarkt en allerlei 
eetkraampjes waar de diversiteit in de buurt zichtbaar werd.    
 

Weekend LHBTI-vluchtelingen 
Van 24 t/m 26 mei vond een weekend voor lhbti vluchtelingen plaats in het Dominicanenklooster in 
Huissen. Er waren 37 personen die aan het weekend deelnamen. Het programma startte op 
vrijdagavond met een kennismaking, gevolgd door een orgelconcert. Daarna was er gelegenheid tot 
dansen, met muziek van een dj. Op zaterdagochtend konden de deelnemers kiezen tussen een 
wandeling naar het Looveer aan de Nederrijn, een djembé workshop, een schilderworkshop, een 
fietstocht naar Fort Pannerden of een zumba workshop. Op zondagochtend konden de deelnemers 
een mis in de kerk van het klooster bijwonen. Daarna was er drukbezochte meet&greet met 
kerkgangers. Het weekend werd na de middagmaaltijd afgesloten. 

 

UITweek Anteros 
Tijdens de UITweek in Utrecht heeft Anteros verschillende activiteiten georganiseerd. Zo liep de 

vereniging mee in de parade, stonden ze op verschillende informatiemarkten en werd er een glow-in-

the-darkfeest gehouden. Ook was er een Hawaii-borrel en een Olympian-party. Tijdens de 

afsluitende borrel, was er een borrel-buddy systeem. Door dit systeem werd een nieuw lid gekoppeld 

aan een lid van de vereniging, waardoor het makkelijker was voor nieuwe leden om aansluiting te 

vinden.  

TransPride at Pride Oost 
Het doel van de TransPride at Pride Oost 
was om de diversiteit van de 
transgemeenschap te laten zien. Op 31 juli 
2019 werd TransPride at Pride Oost 
afgetrapt met een TransPride Walk door 
de buurt. Na de TransPride Walk was een 
podium en een fotoshoot. Op het podium 
konden talenten getoond worden en 
tijdens de fotoshoot kon men uiten trans 
en proud te zijn.  
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Kennismaken met de ‘ander’ 

Op uitnodiging van Stichting Sirkaf is Zeynep Esmaray, transgender activiste, actrice en schrijfster uit 
Turkije, naar Nederland gekomen. Van 17 mei 2019 tot en met 26 mei 2019 heeft ze in Rotterdam, 
Amsterdam en Eindhoven haar levensverhaal gedeeld en is zij met het publiek in gesprek gegaan 
over de problemen die zij ervaart als transgender. 
 
Tijdens de gesprekken met Esmeray is er vooral gezocht naar mogelijke oplossingen voor de 
problemen die LHBTI’ers, afkomstig uit Turkije en het Midden-Oosten en woonachtig in Nederland, 
ervaren. Er is gesproken over organisaties die kunnen ondersteunen en aanwezigen hebben 
contactgegevens met elkaar uitgewisseld om contact te onderhouden en hun netwerk te verbreden. 
 

OWee Delft 
OWee is de OntvangsWeek voor aankomende studenten in Delft om kennis te maken met het 
studenteneven en de verschillende verenigingen. Outsite is een van de verenigingen die die 
activiteiten organiseerden, om zo te nieuwe studenten welkom t heten. Zo organiseerde Outsite 
onder andere verschillende feesten, een bingo en een barbecue. Ook liepen ze mee in de parade, 
stonden ze op de infomarkt en was er een escape room.  Er konden aankomende studenten eten bij 
de vereniging en er was een buitenbar voor het verenigingspand. Al met al waren er veel 
verschillende activiteiten en kijkt de organisatie terug op een geslaagde OWee. 
 

Cocktail SummerBBQ 
Op 6 juli 2019 was er een zomerbarbecue voor de bezoekers van de cocktailbijeenkomsten van COC 
Groningen Drenthe. De middag begon met een kennismakingsspel. Tijdens deze activiteit was het de 
bedoeling dat twee gasten die elkaar nog niet kende zich aan elkaar voorstelde, om vervolgens de 
ander te introduceren in de groep. Na de activiteit was het tijd om gezamenlijk te eten. 
 

Paneldiscussie na Port Authority 
DBUFF heeft een avond georganiseerd voor niet-witte trans vrouwen. De avond begon met het kijken 
van een film en daarna een paneldiscussie. Vragen die behandeld zijn tijdens de discussie zijn onder 
andere: Hoe gaan de love stories van trans vrouwen in het echt?, Hoe belangrijk is beeldvorming? En 
Hoe gaan we zorgen voor een betere acceptatie van trans vrouwen binnen de urban community? De 
film Port Authority is door 113 mensen bezocht. De Talk is door 77 mensen bezocht. 
 

Regenboogviering Westerwolde 
Op 13 oktober was er een viering in Westerwolde. Er waren zo’n 110 gasten. De viering had het 
thema: ‘Ken je mij? Wie ken je dan?’ Tijdens de viering was er muziek, een overweging van een 
predkant en persoonlijke verhalen van LHBTI-personen. Na de viering was er een stamppot buffet, 
waarbij ruim de helft van de gasten mee at.  
 

Filmavonden ‘All Inclusive’ 
Tijdens de filmavonden van ‘All Inclusive’ werd elk elke avond een andere film of documentaire 
vertoond. Voorafgaand was er een voorgesprek en na de film een Q&A met de makers of een 
speciale gast. Afsluitend was er elke avond de verloting van een boek.  

 “Ik heb twee avonden bezocht. De films waren interessant en er was veel gelegenheid om 
met anderen van gedachten te wisselen. Leuke plek ook.” 
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Roze Woensdag Nijmegen 
Ruim veertig LGBT+ vluchtelingen uit Nijmegen en omgeving hebben dit jaar weer deel genomen aan 
de roze woensdag van de vierdaagse. De dag begon ‘s middags rond 12 uur met onze opening in het 
Roze huis. Na een drankje en wat snacks werd de weg vervolgd naar de Waalkade. De hele dag 
traden daar verschillende artiesten op. Voor de bezoekers een moment om lekker te dansen, foto’s 
te maken en te kletsen. Het was lekker weer en de sfeer was gemoedelijk. Wat de organisatie vaak 
terug hoort van bezoekers is dat ze het bijzonder vinden dat het in Nederland mogelijk is om zo vrij 
voor je geaardheid en genderidentiteit uit te komen. Er wordt gezamenlijk een frietje gegeten. Na 
het frietje gaat de groep naar de laatste locatie: Café Thomtom. Voor het café staat een groot 
podium. Het geleide programma zit er dan op. Bezoekers zijn vrij om nog even te blijven maar 
kunnen hun eigen gang gaan.  
 

25 jaar COC Songfestival 
Op 9 november 2019 vond het 25e COC Songfestival plaats. In het mooie Munttheater in Weert 
streden 11 deelnemers voor de felbegeerde titel. Naast deze 11 deelnemers waren er ook 
verrassingen zoals de dansact Trinxx, een nieuwe wisselbeker en Henri in ‘t Groen de eerste winnaar 
van het COC Songfestival. Luz Bravo won met het lied 'Harmony' voor COC Midden-Nederland. 
 

Panelgesprek Prisma  
Het panelgesprek met vier biculturele LHBTQI+, waarvan twee vluchtelingen was een succes. En 
heeft bijna 2 uur geduurd, doordat er veel vragen vanuit het publiek waren. Het gesprek ging over 
verschillende onderdelen. Onder andere over de procedure die LHBTQI+ vluchtelingen moet 
doorlopen, homo- en transfobie, racisme, superdiversiteit en intersectionalitait. Ook was er een 
dans/theatraal optreden en was er iemand die hennaversieringen aanbracht bij de bezoekers.  
 

Amsterdam South East Parade 
Op 11 juli 2019 was er een parade door de starten van Amsterdam Zuid Oost. Southeast LGBT+ 
United heeft ook meegelopen tijdens deze parade. Ze deelden vlaggen uit en gaven uitleg wat de 
vlaggen betekenen. Ook werd de eerste prijs voor maatschappelijke relevantie gewonnen. Naar 
aanleiding van het meelopen in de parade is er besloten om een panelgesprek met afsluitend feest te 
houden op 19 juli.   
 

Afterparty Amsterdam South East Parade 
De avond begon met een panelgesprek. Het onderwerp 
was: ‘Waarom is zichtbaarheid voor de LGBT+ belangrijk en 
wat draagt Southeast parade daarbij?’ en ‘Wat kun jij 
vanuit je rol voor de LGBT+ in Zuidoost betekenen.’ De 
avond werd afgesloten met een genderneutrale Kizomba-
workshop.  
 

Queer Art Brunch 
Om 11:00 uur begon de bijeenkomst  met het 
verwelkomen van alle gasten. Als eerste werd de discussie 
ingeleid. Onderwerpen die bediscussieerd werden zijn 
onder andere geestelijke gezondheid, censuur en seksueel 
racisme. Na de discussie waren er optredens en poëzie. 
Aansluitend begon de brunch. Er waren 33 gasten en de 
organisatie beschouwd de bijeenkomst als zeer geslaagd.  
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Transgender Vlaggendag Jubileum 
Op 19 augustus 2019 viert de Transgender Vlag zijn 20e jubileum. Dit werd door TransAmsterdam op 
17 augustus gevierd door middel van een bijeenkomst. De zaal werd 's middags door de vrijwilligers 
met transvlaggen en roze, witte en blauwe ballonnen omgetoverd tot een Trans Flag Day-ruimte. 's 
Avonds waren er optredens van verschillende transgender talenten, waaronder dichters, rappers, 
dansers en sprekers. Ook was er een verbindingsritueel door LHBTI-predikant Wielie Elhorst. 
 

TransPride BBQ 
Vanwege de weersverwachtingen in de TransPride BBQ niet doorgegaan. In plaat daarvan vond het 
een lopend buffet plaats in de Q Factory. Er hebben 65 mensen meegegeten. Na het eten zijn er ook 
nog 25 personen aangeschoven voor de borrel.  
 

Queer space  
Op woensdagavond 31 juli, midden in Pride week,  organiseerde  stichting  Amsterdam Gay Men’s 
Chorus in samenwerking  met  COC’s Shakespeare Club en Cocktail Events een programma voor en 
door de LGBTI community. Het thema van de avond was  ‘Queer Space’ in de meest brede zin van het 
woord. Wat is de fysieke queer space voor vluchtelingen en andere nieuwkomers in Amsterdam? 
Hoe veilig en inclusief is de digitale queer space eigenlijk? Met interviews en voordrachten werd het 
thema uitgelicht. Tussendoor waren optredens van het Amsterdam Gay Men’s Chorus. Na afloop was 
er ruim gelegenheid voor een ontmoeting tussen allen aanwezigen. De organisatie kijkt terug op een 
geslaagde avond.     
 

Roze Vlinders  
Tijdens Pride Amsterdam 2019 werd er een informatief programma in het kader van diversiteit en 
LHBT in zorginstellingen georganiseerd. Het programma was een vrolijke aaneenschakeling van 
liedjes uit de jonge jaren van de bewoners maar bovenal werd er op ludieke wijze aandacht gevraagd 
voor roze ouderen en transgenders. Het programma werd zowel door de bewoners als 
activiteitenbegeleiders als zeer positief ervaren. Na afloop was er tijd om te praten en vragen te 
stellen. 
 

Open stage ‘Queerzijde’ 
Centraal bij deze activiteit staat het ‘verbinden’ van mensen en groepen, door middel van artistieke 
expressie, dialoog en debat. Dit door met elkaar bezig te gaan met de thema’s identiteit, seksualiteit 
en gender. Zowel performers als bezoekers kaarten, in een vertrouwde sfeer, persoonlijke maar ook 
sociaal maatschappelijke issues onderwerpen aan.  
 

Out & Proud 2019 
Op zaterdag 5 oktober organiseerde Roze 50+ Oldambt een feest voor jong en oud, genaamd ‘Out & 
Proud’. Er waren ongeveer 75 gasten. De sfeer was heel goed en de omgeving  voor de meesten 
vertrouwd. Er was een dansdemonstratie, waarbij de gasten ook zelf hun dansvaardigheden op het 
Rock ‘n Roll gebied verder konden ontwikkelen. Voor en na de demonstratie was er een DJ en kon er 
gedanst worden.  
 

Unboxed Pride 
Tijdens de Canal Pride 2019 is er een VIP-deck voor jongeren gerealiseerd. Als echte VIPS konden de 
jongeren vanaf een ponton in de Prinsengracht de botenparade bewonderen. Er zijn 
aanmoedigingsbordjes geknutseld, er werd geschminkt, maar vooral samen naar de botenparade 
gekeken. De organisatie beschrijft het als: ‘een veilige omgeving waar ruimte was voor vragen, 



14 
 

gesprekken en feest! Een geslaagde dag, die hopelijk elk jaar opnieuw georganiseerd kan worden 
voor kinderen en jongeren!’ 
 

Wijdekerkdag 
Op zaterdag 5 oktober heeft stichting Wijdekerk een landelijke dag georganiseerd. Er waren bijna 
170 deelnemers uit het hele land. Een dag van ontmoeting en viering voor christelijke LBHT+-mensen 
en hun achterban. In het plenaire ochtendgedeelte is er met elkaar gezongen. Er werd teruggekeken 
op afgelopen jaar. Er was een toespraak van Nikolaas Sintobin. En aan het einde van de ochtend 
werd de site van de stichting in het Engels gelanceerd. In de pauze was er weer tijd voor ontmoeten, 
onder het genot van een lunch. Het middagprogramma bestond uit drie rondes van 12 goedbezochte 
workshops. Nadien bleven er 80 mensen om samen te genieten van een buffet. Er zijn ongetwijfeld 
heel mooie contacten uit deze dag ontstaan. 
 

Bijeenkomst ‘Love Planet’ 
Tijdens de Pride van Zwolle kwamen er 20 Afrikaanse en Caraïbische migranten bijeen om samen 
zichtbaar te zijn op de Pride. Ze hebben gezorgd voor deze zichtbaarheid door middel van vlaggen, 
dans en muziek. Ook hebben ze gezorgd voor de distributie van condooms en was er een HIV-
spreekuur.  
 

Queer Bollywood Music Night 
De dansavond was geslaagd. Er waren veel gasten, ook waren er 40 genodigden. De hapjes en 
dansoptreden werden warm onthaald. Het event heeft bijgedragen aan het verder ontwikkelen van 
deze avonden en is er een groeiende groep ontstaan die dit samen willen dragen en uitbreiden. Het 
team is van plan om samen te komen en hebben de intentie om op korte termijn iets te gaan 
organiseren.  
 

Roze Muziekcafé  
Tijdens de Coming Out week werd er in Woerden een 
muziekcafé georganiseerd voor roze ouderen. Er waren 20 
aanwezigen. Er werden LHBTI-levensliederen gezongen door 
Kees en Ingeborg. Deze liederen gingen bijvoorbeeld over een 
homo-ontmoetingsplaats en de vervolging van 
homoseksuelen in de 18e eeuw. De reacties van de bezoekers 
waren erg positief en ze hopen op een vervolg.  
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Basketbaltoernooi Dunkende Dykes 
Op 21 september heeft ‘Dunkende Dykes’ een basketbaltoernooi georganiseerd. Er speelden 9 teams 
mee. Ook waren er enkele vrouwen die mee wilden spelen, maar geen team hadden. De organisatie 
heeft deze vrouwen gekoppeld aan bestaande teams. Ook de kinderen uit de buurt zijn betrokken bij 
het evenement door ze allen een beurt te geven een wedstrijd aan te moedigen door de microfoon 
van de DJ. Ook waren er een fotograaf, DJ en cheerleaders.   
 

Interactieve Meet-up Parea Nederland 
Op 17 oktober heeft Parea Nederland een interactieve Meet-up georganiseerd vanwege de start van 
Parea Nederland. De avond begon met twee sprekers die een presentatie gaven over het belang van 
Parea Nederland en het ontstaan van Parea Suriname. Hierna volgde een interactie met de zaal op in 
te zoomen op de presentatie van Juan en Winston. Het laatste onderdeel van de avond betrof een 
interview met Boris Dittrich, vanwege zijn directe betrokkenheid bij Parea Suriname. Daarna werd er 
geborreld. 
 

Cocktail Kerstdiner 
7 december 2019 was er een kerstdiner voor de bezoekers van de cocktailbijeenkomsten van COC 
Groningen Drenthe. Er waren meer dan 120 aanwezigen. De middag begon met een 
kennismakingsspel. Na de activiteit was het tijd om gezamenlijk te eten. 
 

Kerstfeest Ms. Jones  
Op zaterdag 21 december organiseerde Ms. Jones een kerstfeest voor en door LBTI- 
vrouwen. Deze speciale kerst editie was bedoeld om vrouwen een plek te geven om te 
ontspannen, andere vrouwen te ontmoeten en hopelijk nieuwe vriendschappen te creëren. 
Om 22:00 uur gingen de deuren open. Er waren Dj’s en er kon gedanst worden. Ook werden 
er goodiebags weggegeven aan vrouwen die op het podium hun beste moves durfde te laten 
zien. 
 

Roze Loper ’t Paradies Roermond 
Op dinsdagmiddag 10 december organiseerde COC Limburg een bijeenkomst om te vieren dat ’t 
Paradies het Roze Loper certificaat ontving. De middag begon met een praatje door de wethouder. 
Daarna waren er optredens en aan het eind konden de bezoekers nog met elkaar borrelen. 
 

Transgender Day of Remembrance 
Op 20 november organiseerden het TDOR Comité Amsterdam, Trans United en TNN een viering om 
slachtoffers te herdenken. Er waren een aantal toespraken van mensen uit de community en van de 
wethouder diversiteit van Amsterdam. Daarnaast was er een muzikale omlijsting. Ook werden de 
namen van alle slachtoffers oplezen.  
 

Paarse Vrijdag  
Door een bijdrage van het Bob Angelo Fonds kon Paarse Vrijdag bij het Stedelijk Gymnasium te 
Arnhem feestelijk gevierd worden. Zo werd en muziek gedraaid van LHBTI-artiesten in de pauze, 
werden er paarse suikerspinnen uitgedeeld en werden er voorlichting gegeven in de klassen. Ook 
werd de school versierd en werd de hele dag vastgelegd op video. 
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KerstEvent TransUnited 
Op 18 december 2019 vond de 3e editie van het KerstEvent voor Transgender vluchtelingen plaats. 
Het event begon met een bingo, waarbij er een aantal prijzen werden vergeven. Ook werd er 
uitgebreid gebruik gemaakt van de karaoke set. Aansluitend is er met elkaar gegeten.  
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Afgewezen initiatieven 
 

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.  

 Kloosterweekend 

 LHBTI-Congres 

 Gay Pride expositie  

 Roze dag in het land 

 Bijeenkomst om fans te werven voor roze voetbalclubs 

 ‘Uit je hokje’ 

 Concert Galakoor 

 Kennismaken met de ‘ander’ 

 Queering the city of Literature  

 GSA A’dam Toren 

 Presentatie stichting ‘Safe Houses’ 

 Panelgesprek: Gender and Other Binaries Imposed by Imperialism and (Neo-) Colonialism on 

the Native People of Central Asia’ 

 Netwerkbijeenkomst Roze Loper 

 Interreligieuze dienst en panelgesprek Transgendergedenkdag 

 Scholenvoorstelling ‘Hoe doen jullie dat dan?’ 

 Cultureel evenement IDAHOTIQZ 2020 

 UtrechtPride Boot LVB 

 Theatervoorstelling ‘Niets te kiezen’  

 Man.ish Cave Strategy and capacity building retreat 

 Tennistoernooi ‘De kegel’ 

 Stoelenproject/Dive in Change 
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