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2020  in vogelvlucht 
 
2020 was een bijzonder jaar, waarin de wereld werd geconfronteerd met het coronavirus en 
iedereen noodgedwongen opnieuw vorm moest geven aan sociale interacties. Uiteraard had de 
pandemie ook impact op COC’s Bob Angelo Fonds. Als fonds ondersteunen we projecten gericht op 
ontmoeting en samenkomen raakten de maatregelen om het coronavirus in te dammen de kern van 
ons werk. De initiatieven die in 2020 ondersteuning ontvingen hebben zich ondanks alle 
belemmeringen 
ingezet om op een veilige manier mooie bijeenkomsten te organiseren.  
 
Ook in 2020 ondersteunde het COC’s Bob Angelo Fonds kleinschalige projecten met een financiële 
bijdrage. In dit jaarverslag zijn alle projecten opgenomen die in 2020 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. 

 
In totaal is AAN 48 activiteiten een financiële bijdrage toegezegd. Van deze activiteiten hebben er 21  
plaatsgevonden, 19 activiteiten zijn geannuleerd en 8 zijn verplaatst naar 2021.  In totaal is er € 
34.530,43 uitgegeven aan de verschillende projecten.  
 
De ondersteunde projecten waren uiteenlopend qua activiteiten en doelgroepen. Er werden 
voorstellingen gespeeld, een voorleesdag voor kinderen georganiseerd, LHBTI-asielzoekers ontvingen 
een paasbrunch, en in het kader van COC’s Shakespeare Club werd tijdens verschillende 
bijeenkomsten verhalen verteld en ervaringen gedeeld.  
 
Een kwart van de projecten had LHBTI’s in het algemeen als doelgroep, en nog een kwart was gericht 
op biculturele LHBTI’s. De overige activiteiten waren gericht op specifieke doelgroepen zoals 
asielzoekers en trans en intersekse mensen.   
 
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 
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True Colors 2020 
 
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 2020 is er totaal 
€23.523,- opgehaald voor het Bob Angelo Fonds!  
 
Los van True Colors doneerden in 2020 bedrijven en particulieren aan het fonds. De grootste 
bijdrage van bedrijven zijn:  
 

 
DVC € 1.834,36 
De vlaggenmaker Dokkumer Vlaggen Centrale in Friesland 
heeft in 2020 de Pridevlaggen collectie flink uitgebreid en 
doneert per verkochte Pridevlag 5% van de verkoopprijs in de 
webshop aan COC’s Bob Angelo Fonds. 

 
 
 
Vinoterra (True Colors Cava) €600,-  
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’s Bob Angelo Fonds. 
 
 
 

Tenslotte ontvingen we o.a. ook donaties van FLOW Traders (€ 700,- ),  Stichting CIEE (€ 
250,-) en ASVO (€ 50,-). 
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Gefinancierde initiatieven 
 
Rainbow Roadshow 
Vrijdag 14 maart, op Valentijnsdag, vond in Poppodium SoWhat de eerste editie van de 
Rainbow Roadshow plaats. Met dit programma wilde de Regenboog Alliantie Gouda 
jongeren bereiken en verbinden in het streven om van Gouda een inclusieve, veilige stad te 
maken. Tijdens de avond stond informatie over seksuele en genderdiversiteit centraal, met 
als uitgangspunt dat iedereen mag zijn wie die is.  
 

 
Rainbow Roadshow. Foto: Hans Bax. 

 
"Organiseerders: heel erg bedankt! Zit nog na te genieten van een waardevolle avond" 

 
"Het voelde intiem en betrokken en dat is echt wat we nodig hebben" 

 
"Mooie avond om op terug te kijken, met als hoogtepunt het ondertekenen van de 

Liefdesverklaring" 
 

"Ik heb het erg naar mijn zin gehad tijdens de bijeenkomst" 
 
 
Lesbian Festival Nijmegen 
In de eerste week van oktober namen ongeveer 300 vrouwen deel aan het Lesbian Festival 
in Nijmegen. De organisatie van het festival werkte samen met Nijmeegse organisaties en 
initiatieven om deelnemers een coronaproof programma aan te bieden, zoals een volleybal-
event, een workshop diversiteit en inclusie en een reizende expositie. De activiteiten waren 
gericht op vrouwen in kracht zetten, elkaar vinden, elkaar ontmoeten en met elkaar in 
gesprek gaan. 
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Filmvertoning And then we danced  
Op 23 februari 2020 organiseerden Pink Nieuw-West, Oxville Cinema en Roze In Beeld een 
vertoning van de film And then we danced. Zowel voor als na de vertoning werd de film 
besproken met Ana Subeliani, activist van Tbilisi Pride in Georgië. Ze vertelde over de 
moeilijke situatie in Georgië voor LHBTIQ+ personen; het gebrek aan acceptatie, veel 
voorkomende discriminatie, de rol van de kerk en politiek, culturele normen en waarden en 
de verschillen tussen de oudere en de jongere generaties als het gaat om de wens voor 
diversiteit en je zelf mogen zijn. Na afloop werd de honderd bezoekers de mogelijkheid 
geboden om na te praten tijdens een borrel.  
 

 
Ana Subeliani (links) in gesprek met Chantal van den Bossche van Pink Nieuw-West vooraf aan de  filmvertoning van And 
then we danced. Foto: organisatie filmvertoning. 

 
Paasbrunch 
De asielgroep van COC Groningen-Drenthe organiseerde een paasbrunch voor alle 
deelnemers. Het oorspronkelijke plan om gezamenlijk Pasen te vieren werd door de 
coronamaatregelen al snel losgelaten. In plaats daarvan hebben de organisatoren, verspreid 
over meerdere dagen, 150 warme maaltijden naar asielzoekerscentra gebracht en ter plekke 
gedeeld met deelnemers. Dankzij medewerking van de asielzoekerscentra was er op alle 
locaties een ruimte beschikbaar waar de deelnemers in kleine aantallen bij elkaar konden 
komen om van de maaltijd te genieten.  
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  Paasbrunch voor LHBTI asielzoekers. Foto: COC Groningen-Drenthe. 

 
Bijeenkomst LHBT-vluchtelingen 
LGBT Refugees Rainbow Den Haag organiseerde in februari een bijeenkomst voor 
uitgeprocedeerde LHBT-vluchtelingen. De twintig deelnemers kregen de gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en te bespreken waaraan zij behoefte 
hebben. Ook werd er informatie gegeven over medische zorg, over (on)mogelijkheden voor 
onderdak en over wat zij kunnen doen om zich staande te houden.  
 
Voorstelling Poker 
Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerde Wereldcafé samen met Respect2Love een besloten 
middag voor biculturele lhbt+ personen in Amsterdam. De gezamenlijke activiteit had het 
doel om enerzijds de bezoekers te versterken in hun gender- en seksuele identiteit en was 
daarnaast bedoeld ter ontspanning. De middag vond plaats in het Bijlmer Parktheater waar 
de theatergroep van Raymi Sambo het stuk ‘Poker’ speelde. Er is voor dit stuk gekozen 
omdat de hoofdpersonages niet uit de kast zijn en het voor de doelgroep ook niet 
vanzelfsprekend is. Na afloop vond een nabespreking plaats om in een veilige omgeving een 
dialoog te voeren over de thema’s die aan bod kwamen in de voorstelling. 
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PrePride IJburg 2020 
Op 6 september is het regenboogbankje op het Joris Ivensplein in Amsterdam na renovatie 
opnieuw in gebruik genomen. In de twee weken voorafgaand plaatste Alle Kleuren Oost elke 
dag een kort item van 5 minuten online, in relatie tot het regenboogbankje. Via een live 
uitzending is het bankje opnieuw in gebruik genomen.   
 

 
Een speciale ploeg van het Kinderpersbureau interviewt Maarten Poorter voor de officiele opening van de regenboogban. 
Foto:  Alle Kleuren Oost. 

 
Open week 
De OPEN-WEEK was een laagdrempelige ontmoetingsplek waar LGBTQI+ personen in 
gesprek konden gaan met twee LGBTQI+ kunstenaars. Tijdens deze gesprekken werden 
verhalen uitgewisseld en bekeken hoe de kunstenaars een podium kunnen geven aan de 
verhalen van LGBTQI+ personen, met als doel gender- en seksuele diversiteit te 
normaliseren in de samenleving. Twaalf personen hebben deelgenomen aan deze 
gesprekken, die elk minimaal twee uur hebben geduurd.  
 
 
Black Queer Trans Recidents. 
Tijdens het Queer event Vogue Ball & Talk  woonden bi-culturele LHBTQIQ+ jongeren 
coronaproof een event bij. Verspreid over verschillende zalen konden zij elkaar ontmoeten, 
genieten van vogue-dans en luisteren naar speeches over de Black Queer Trans Recidents. 
 
 
Iconic Stories of Love, Marriage and other unions  
Als onderdeel van COC’s Shakespeare Club vond de hangout ‘Iconic Stories of Love, Marriage 
and other unions’ plaats bij het Amsterdam Museum. Van 30 juli tot en met 1 augustus 
voerde de organisator gesprekken met getrouwde stellen en LHBT+ activisten en 
asielzoekers. De gesprekken gingen over de liefde, het ritueel van de verbinding en waren 
bedoeld als moment van saamhorigheid en troost.  
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LHBT+ minderheden inclusief All inclusive Zomerloterij  
COC’s Shakjespeare Club 2020 werd door Stichting Sanjay Ganpat Brouwer afgesloten met 
een live uitzending van de All Inclusive Zomerloterij. Host Dolly Bellefluer ging in gesprek met 
vertegenwoordigers van Stichting Surivibes, de Prisma Groep en LGBT asylum support. Met 
een loterij is € 720,- opgehaald voor LHBTI-organisaties in Suriname voor Pride Month 
Suriname en het dagelijkse werk dat zij verrichten.  
 
 
Live Your Story – homonologen 
Live your story voerde tijdens COC’s Shakespeare Club de homonologen op voor jongeren 
tot 19 jaar. Hiervoor is samengewerkt met Jong & Out. In een aangepaste versie van de 
voorstelling werd ingegaan op thema’s die relevant zijn voor jongeren zoals labels, 
rolmodellen en voorlichting. Tijdens het nagesprek zijn nog meer onderwerpen aan bod 
gekomen zoals aseksualiteit en de kennis en kunde van leraren. 
 

 
             Online voorstelling van de homonologen voor Jong & Out deelnemers. Foto: Homonologen 

 
Stichting Prisma Groep 
Stichting Prisma Groep organiseerde een panelgesprek over biculturele LHBTQI+ en hoe zij 
omgaan met zichzelf en elkaar tijdens corona. Een panel qua identiteit, achtergrond en 
beroep zeer divers was ging in op intersectionaliteit, zelfacceptatie, ontwikkeling in 
moederland, hoe het in Nederland gaat en de procedure die LHBTQI+ vluchtelingen moeten 
doorlopen.  
 

"Just wanted to appreciate for bringing everyone together on the pride week with amazing 
guests Ashily, Glenn, Mala, Andrea and of course you. Listening to the guests on sharing and 

accomplishing so many good things in the community was inspiring. People who were 
watching the live stream and in the audience who were watching and listening to you and 

your guests was truly a great experience. Also after the meeting I did henna for some persons 
and they were really happy with that. Looking forward to be a part to your future meetings." 
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Respect2Love & Wereldcafe - Shakespeareclub 2020 
Tijdens de Shakespeare Club organiseerde Wereldcafé samen met Respect2Love een 
empowerment evenement voor biculturele lhbt+ personen. Zowel de coronacrisis als Black 
Lives Mater raakte deze doelgroep hard. Daarom werd er tijdens de bijeenkomst stilgestaan 
bij hoe je voor jezelf en anderen zorgt en met aandacht zorgt voor eigen mind, body & spirit.  
 
 
OWee Activities in August 
Outsite organiseerde tijdens Owee  verschillende activiteiten om nieuwe studenten kennis te 
laten maken met de organisatie en Delft. Dit deden zij door verschillende online activiteiten 
zoals een pub quiz, een cocktail workshop en een gameshow. Tijdens de CityEscape konden 
geïnteresseerden op een  veilige manier het pand van Outsite bezoeken.  
 
 
Trans Flag Day  
Op 19 augustus 2020 was het 21 jaar geleden dat Monica Helms de trans vlag ontwierp. 
TransAmsterdam wilde deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Om ook ontmoeting te 
kunnen faciliteren tussen trans personen, die door de coronamaatregelen vaak op zichzelf 
werden teruggeworpen, werd de Trans Flag Day gevierd in het Oosterpark in Amsterdam. 
Hierbij vond onder andere een kleine Trans Flag walk plaats en was er muziek van het 
Ricciotti ensemble.  
 

"It was one of the most beautiful moments I lived. So much collaboration, attunement and 
welcome!" 

 
 

Bijeenkomsten Prisma Groep Utrecht  
Stichting Prisma Groep heeft drie empowerment avonden georganiseerd voor biculturele 
LHBTQI+. Twee bijeenkomsten hebben in 2020 plaatsgevonden, de derde bijeenkomst is 
vanwege de coronamaatregelen naar de zomer van 2021 verplaatst. Tijdens de 
bijeenkomsten die plaatsvonden in 2020 waren empowerment coach Ashily Dior en schrijver 
en journalist Tahrim Ramdjan de gastsprekers. 
 
 
Geloof in mij 
De Roze projectgroep van Stadsklooster Mariken organiseerde tijdens het Lesbian Festival 
Nijmegen een (online) avondbijeenkomst over het thema spiritualiteit en diversiteit. Tijdens 
deze bijeenkomsten gingen de organisatoren met gasten in gesprek om het thema te 
ontdekken en verdiepen. De bijeenkomst was voor iedereens veiligheid online en de 
organisatoren hebben digitale alternatieven voor de viering gezocht. Zo werden deelnemers 
uitgenodigd om digitaal een kaarsje aan te steken en een wens in te sturen. 
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Flyer voor de Tans Flag Day. Afbeelding: Philipp Ivanov. 
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Jubileumsoos 
In het voorjaar van 2015 ontstond in Roermond een initiatief voor een maandelijks 
samenzijn van LHBTIQ+ senioren, wat in 2017 leidde tot de oprichting van Stichting Gay Soos 
Roermond. Op 15 september 2020 vond de lustrum viering plaats waarbij het bestuur samen 
met bezoekers het 5-jarig bestaan van de soos hebben gevierd.  
 

 
COC Songfestival: Sound of our harmony 
Op 28 november 2020 werd de online show COC Songfestival: Sound of our harmony live 
uitgezonden via verschillende social media kanalen. De show was een vervaging voor het 
reguliere COC Songfestival dat geannuleerd was vanwege de coronamaatregelen. Tijdens de 
show waren er optredens van oud-deelnemers en winnaars, theatermaker Rikkert van 
Huisstede, muzikaal duo Kope Onder en vele anderen.  
 
 
XY WE 
XY WE is een theatrale presentatie met- en over intersekse mensen. Marleen Hendrickx 
heeft 5 intersekse mensen tussen de 19 en 78 jaar geïnterviewd en klaargestoomd voor een 
serie presentaties. Iedere presentatie duurde ongeveer een uur en bestond aan een 
aaneenschakeling van fragmenten uit het leven van Marleen Hendrickx en de vijf andere 
mensen op het podium. Na afloop van iedere voorstelling vond een kort nagesprek plaats. 
 

Deelnemers bij de jubileumsoos. Foto: Stichting Gay Soos Roermond.  
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Voorleesmiddagen 
Unboxed organiseerde drie voorleesmiddagen. Kinderen werden hierbij door een dragqueen 
voorgelezen uit, onder andere, het prentenboekje Donnie. Na het voorlezen konden 
kinderen vragen stellen en de dragqueen ging in gesprek met haar publiek. Daarna konden 
de jonge deelnemers blijven om te knutselen en verven. 

 
   

Donnie kleurplaten bij voorleesmiddag. Foto: Unboxed. 
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Geannuleerde initiatieven 
 

• Miss Travestie Groen Hart 
• Groningen Pride Afterparty 
• ZuidOost Pride 
• Regenboof Iftar 
• Gala  
• Symposium 
• LHBTI-personeelsborrel 
• Artiesten voor Regenboogsalon 
• Roze Loper Concert 
• Bi+ Borrel 
• Queer Bollywood 
• Symposium 
• Open week 
• Summer BBQ 
• Take Care concert 
• The Birds and the Bees  
• ’IM SO INTO VOGUING RIGHT NOW’’ 
• Trans-National Queer & Trans Solidarity 
• Limburg Pride 2020 

 

Verplaatst naar 2021 
• Regenboog parade door Zaanstad 
• Activiteiten trans groep Delft (deels) 
• Ruimte Respect2Love bij COC Zwolle 
• Expositie 
• Boottocht biculturele vrouwen 
• Gala Diner MSA 
• Filmtickets cocktail (deels) 
• Westerwoldse Kanaalconcerten 

 

 
 

 
  



15 
 

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.  
 

• Impact Tour 
• “Aal goud?… Elk en ain zichzulf?!” 
• Trans Art School 
• Event voor LHBT+vrouwen 
• Dansmaatjes 
• The BGS Quiz 
• Bijeenkomst Engelstalige wensouder 
• Theatervoorstelling Poker 
• Onderhoud website 
• Conferentie AEGEE 
• QueerKidsFestival 
• Kroegentocht 
• TranScreen 
• Rolschaatsavond/voetbaltoernooi 
• Moon film 
• Evenement Club Worm Rotterdam 
• LGBT Party in ZuidOOst 
• ChemSex 
• Campagne 'Iedereen mag zoenen' 
• Make-up workshop 
• Documentaire 
• Jij moet dansen op mijn graf 
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