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mailto:info@cocnoordoostbrabant.nl
http://www.cocnoordoostbrabant.nl/
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Inhoudsopgave 
 
Voor de verslaglegging over 2018 zijn de projectgroepen als leidraad genomen. Dit omdat 
deze projecten gedeeltelijk op subsidie draaien. 
 
 
 
 
      Inleiding 
 

1. Discrimileren (Project Voorlichting op Scholen)    
2.    MHD / RADAR / Cocktail  
3. Internetsite 
4. Introgroep / Coming Out        
5. Ouderenproject 
6. Regenboogsteden (o.a. Roze Loper)        
7.  Media en Communicatie       
8.  Vrijwilligersbeleid 
9.   Jong&Out  
10. GAYTE 
11. Veiligheid lhbti+ 
12. Café OokZo!        
13. Bijzondere (overige) projecten 
14. Overhead kosten (Overige kosten) 
 
     
 
Relatie jaarverslag met financiële jaarrekening 2018 
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Inleiding    
 
Acceptatie, emancipatie en  integratie worden geactiveerd door spraakmakende actualiteiten 
en initiatieven, maar hun realisering en verankering vergde ook in 2018 een doorlopende inzet 
bij basisactiviteiten: Voorlichting op scholen en andere instellingen, Veiligheid, de werkgroep 
ACT, Intro, Cocktail,  Roze Loper, Salon40+, Jong&Out, Café OokZo!, het verenigingsblad 
BosschRoze, onze website en Facebook. Extra aandacht was en is nodig voor J&O, GSA en 
OokZo! Extra succes voor Voorlichting: een record aantal voorlichtingen op scholen. 
 
Opvallende accenten in dit werk werden gelegd door samenwerking met de Regenboogsteden 
's-Hertogenbosch en Oss. De keuze voor de status Regenboogstad blijft een vorm van kleur 
bekennen. De gemeentepolitiek, hernieuwde dit in 2018, door de breed gedragen Roze 
Stembus- en Beleidsakkoorden: vóór de homo-emancipatie, vóór een zichtbare aanwezigheid 
van de gemeentes aan ons front en vóór directe samenwerking met niet-homo-organisaties om 
de maatschappelijke vanzelfsprekendheid van genderdiversiteit te bevorderen. 
 
Extra accenten ook door diverse opvallende activiteiten in 2018: de actie Iedereen Mag 
Zoenen, de expositie No Label, de Religie Dialoog, Regenboog bij Global Goals, Coming 
Outdag met Trans-aandacht in Den Bosch en het Roze gedicht op het Gemeentehuis in Oss, 
de roze ledentafels, de bi-song van Mark Schilders bij het nationale COC-songfestival, 
regenboogprogramma's bij de winterparadijzen. Maar helaas ook negatieve accenten door 
ernstige geweldsincidenten. Een droef accent: het overlijden van COC-icoon Jan Straatman.  
 
De Algemene Ledenvergadering en het Bestuur COC NoB voelden de noodzaak om het 
beleid en functioneren van het COC NoB nieuwe impulsen naar de toekomst te geven. 
Daartoe is een brede Leden- en vrijwilligersraadpleging in gang gezet die medio 2019 tot een 
herijking van doelen en aanpak gaat leiden. Met inachtneming van het staand beleid: 
A. de actieradius en gedragenheid van onze activiteiten verder vergroten.  
B. hoofdaandacht nadrukkelijk gericht op basisactiviteiten, met uitgesproken aandacht voor 
voorlichting en kwetsbare groepen. 
C. zorgvuldig organisatorisch en financieel beleid, continuïteit van de vereniging. Maatstaf 
voor aangaan verplichtingen: beschikbare capaciteit en volledige dekking vooraf van kosten. 
 
Door een verbreed draagvlak en onze concentratie op hoofdpunten denken we effectief bij te 
dragen aan een verbetering van het leefklimaat voor alle bewoners in stad en regio inzake de 
genderdiversiteit, ter wille van de direct betrokkenen, hun vrienden en vriendinnen, familie, 
kennissen en collega's. Niet enkel in het belang van onze specifieke doelgroepen, maar juist in 
het belang van de volle breedte van de bevolking. Ook in 2018 was de inzet van onze 
vrijwilligers onmisbaar. Hun getalsterkte, motivatie en resultaten zijn ons een grote zorg, 
maar ook een impuls tot nieuw beleid. Met dank voor de gemeentelijke ondersteuning, de 
bijdragen van leden, andere particulieren en ondernemers die hun inzet mogelijk maakt. 
 
 
Het bestuur COC Noordoost Brabant: 
 
 
Voorzitter, Jan van Velthoven       Penningmeester, Rob van Geffen 
 
 
Secretaris, Peter Sleutjes         
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1. Discrimileren (Project Voorlichting op Scholen) 

1.1 Omschrijving 
LHBTI+ onder de aandacht brengen en waar nodig begrip en acceptatie kweken onder 
jongeren via hun scholen. 
 
Uitgaven                                                                     5.600 
Inkomsten             -4.316   
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal          €   1.284 
          ======  
 
 
2.      Meldpunt homodiscriminatie (MHD) / Samenwerking met RADAR / Cocktail 

(Asielzoekers) 
 
2.1    Omschrijving 
MHD staat voor Meldpunt Homo Discriminatie. MHD is te vinden op o.a. de website van 
COC Brabant Noordoost ( www.cocnoordoostbrabant.nl ), waar je melding kunt maken van 
gevallen van “kleine”, “homo” discriminatie op grond van seksuele geaardheid. COC NoB 
werkt intensief samen met RADAR, vóór gelijke behandeling / tegen discriminatie.   
 
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
 
 
3.      Internetsite 
 
3.1    Omschrijving 
De internetsite is door onze organisatie opgezet om onze doelgroep snel en adequaat te 
informeren. Het COC verleent haar diensten door het ter beschikking stellen van informatie 
over lhbti+ thema’s. Ons verenigingsblad BosschRoze is integraal op de website terug te 
vinden. Aan de website zijn Facebook- en Twitteraccount verbonden. 

 
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14       
 
 
4.      Introgroep / Coming Out 
 
De introgroep t.b.v. mensen in hun coming-out fase. In kleine kring of individueel vinden 
gesprekken plaats waarin mensen zich herkennen en kunnen ervaren dat ze niet de enigen 
zijn. Door internet neemt de animo en aanmelding voor deze activiteiten af en blijkt onze 
website des te belangrijker om de zoekende lhbti+ers te bereiken, te informeren en door te 
verwijzen.  
 
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
 
 
 
 

http://www.cocnoordoostbrabant.nl/
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5.      Ouderenproject - MiddagSalons 
 
5.1     Omschrijving 
Het Ouderen Bezoekproject is opgezet om de vereenzaming van oudere homoseksuelen M/V 
tegen te gaan. Uit een eerder gehouden landelijke enquête is overduidelijk gebleken dat de 
veronderstelde vereenzaming een feit is. Het COC verleent haar diensten door het ter 
beschikking stellen van vrijwilligers die de oudere heren en dames gaan bezoeken en hen 
daarbij stimuleren de maandelijkse MiddagSalons zowel in Den Bosch e/o in Oss te 
bezoeken.  
 
Uitgaven                                                                        188 
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal          €      188 
          ======  
 
 
6.      Regenboogsteden / Roze Loper 
 
6.1     Omschrijving 
 
De Roze Loper is een initiatief van het COC als aanmoedigingsprijs voor verzorgingstehuizen 
met aandacht voor lhbti+ bewoners. Het is ontstaan in Nijmegen en wordt inmiddels 
ondersteund door de ANBO, COC Nederland en Movisie.  
 
De gemaakte kosten inzake Roze Loper voor Regenboogsteden ’s-Hertogenbosch en Oss 
worden door de betreffende gemeente zelf betaald. Kosten voor COC Noordoost Brabant zijn 
nihil. De Regenboogpartners: Gemeenten, RADAR, GGD, Movisie, BrabantZorg, Onderwijs- 
Sportinstellingen en COC NoB werken intensief samen om het Regenboogprogramma 
gestalte te geven.  
 
 
7.      Media en Communicatie 
 
7.1    Omschrijving 
Het inzetten van alle ons ten dienste staande communicatiemiddelen ten einde een zo groot 
mogelijke bekendheid te geven aan onze vereniging en vooral aan haar activiteiten en 
daarmee een positieve bijdrage te leveren in het emancipatieproces van lhbti+ers in ons 
werkgebied. Vervaardigen: flyers, Verenigingsblad BosschRoze, Persberichten / publiciteit. 
Actueel  houden/onderhouden internetsite COC NoB – Facebook – Twitter. 
 
Uitgaven                                                        3.555 
Inkomsten uit advertenties en abonnementen                                          -   720  
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal           €   2.835 
          ======  
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8.      Vrijwilligersbeleid 
 
8.1    Omschrijving 
Het begeleiden, scholing en kwaliteitsbewaking van vrijwilligers (inclusief bestuur) in de 
ruimste zin van het woord.  
 
Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst / Nieuwjaarsreceptie       3.125 
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal           €   3.125 
          ====== 
 
 
9.      Jong&Out (t/m 18 jaar)   
 
9.1    Omschrijving 
Jong&Out is de community voor lhbti+ tot en met achttien jaar. Via de website kunnen zij in 
contact komen met andere jongens en meiden. Iedere maand  organiseert COC Noordoost 
Brabant een bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch. 
 
Uitgaven                 202   
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal          €      202 
          ====== 
 
 
10.      GAYTE (12 tot 24 jaar)       
 
10.1   Omschrijving 
GAYTE organiseert kwartaalfeesten voor lhbti+ en hetero jongeren in ‘s-Hertogenbosch.  
GAYTE kan ertoe bijdragen om in een ongedwongen sfeer ervaringen te delen en er samen 
sterker van te worden.   
 
Uitgaven                  96   
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal          €       96 
          ====== 
 
 
11.      Veiligheid lhbti+ 
 
11.1   Omschrijving 
De werkgroep Veiligheid richt zich op onderzoek naar veiligheid voor lhbti+ in Noordoost 
Brabant. Cocktail (Asielzoekers): Werkgroep Veiligheid organiseert bijeenkomsten voor 
lhbti+-asielzoekers. Samenwerking met RADAR (Anti Discriminatiebureau).   
 
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
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12.      Café OokZo! 
 
12.1    Omschrijving 
De maandelijkse werkgroep Café Ookzo! is bedoeld voor lhbti+ bezoekers met een licht 
verstandelijke beperking. In een beschermde omgeving ontmoeten ze elkaar, komen in 
gesprek en hebben het gezellig met elkaar.    
 
Uitgaven                 266   
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal          €      266 
          ====== 
 
 
13.      Bijzondere (overige) projecten / ACT  
 
Naast alle genoemde min of meer permanente activiteiten verlenen wij ook onze 
medewerking bij activiteiten in ’s-Hertogenbosch / Oss.  
Soms betreft het jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, andere zijn eenmalig. 

13.1  Nationale Herdenking 
Op 4 mei werkt het COC Noordoost Brabant als deel van de samenleving mee aan de 
herdenking in de Nederlands Hervormde Kerk en worden er kransen gelegd bij de 
bevrijdingsmonumenten in ’s-Hertogenbosch en Oss.  

13.2  Bevrijdingsfestival 
Op 5 mei wordt op de Pettelaarse Schans in ’s-Hertogenbosch het Bevrijdingsfestival 
georganiseerd waarbij COC NoB aanwezig is.  
 
13.3  Coming Out Dag 
Op 11 oktober wordt landelijk aandacht besteed aan de problemen die zich voor kunnen doen 
rond de “coming out” van lhbti+ers.  
 
13.4  Dolle Dinsdag Oss 
Op de kermis in Oss wordt er door de Osse middenstand “Dolle Dinsdag” georganiseerd. 
Jaarlijks zijn daar ook vertegenwoordigers van de homobelangenverenigingen bij betrokken.  
 
Uitgaven             4.925   
Huisvesting en Algemene kosten, zie punt 14 
          _______ 
Totaal          €   4.925 
          ====== 
 
14.      Overhead kosten (Overige kosten) 
Huisvesting              2.258 
Algemene kosten             4.120 
          _______ 
Totaal            €   6.378 
          ====== 
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