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Ondanks dat beperkingen het nieuwe normaal werden en het virus ons allen overviel, hebben we toch steeds 
geprobeerd ons in te zetten voor de normalisatie, acceptatie en het veiligheidsgevoel van LHBTIQ+’ers in 
Noordoost Brabant. Frustrerend waren soms de teleurstellingen waar we mee te maken hadden. Ook als 
bestuur werden we enorm op de proef gesteld. Zoveel plannen, zo weinig kunnen laten zien, was een gevoel 
dat ons met regelmaat bekroop. Ook de werkgroepen kregen al snel te maken met de nieuwe maatregelen. 
Halverwege 2020 werd dan ook nagenoeg elke werkgroep geadviseerd te stoppen met live bijeenkomsten 
en over te gaan tot online meetings.

Toch hebben we geprobeerd creatief te blijven en gezocht naar nieuwe manieren om het wij-gevoel te 
creëren, behouden en promoten. Zo organiseerden we onze ALV’s op andere manier. Dat ging met vallen en 
opstaan. De eerste van het jaar werd deels ingevuld door een gesprek op afstand met de voorzitter van COC 
Nederlan, Astrid Oosenburg en werd hybride georganiseerd met voldoende afstand tot elkaar. 
De najaars-ALV werd volledig online georganiseerd, met de nodige uitdagingen, maar het uiteengaan in 
kleinere groepen om het jaarplan 2021 te bespreken werd door de aanwezige leden heel positief ervaren. 

In dit jaarverslag kijken we terug op 2020. Wat ging er goed, en waar kunnen we ons nog verbeteren? Op de 
pagina’s hierna vinden jullie een overzicht van de zaken die we wél hebben gedaan. We laten ook zien hoe we 
het fi nancieel gedaan hebben. Met dit jaarverslag zeggen wij tot slot dank aan de beide regenbooggemeent-
en voor hun steun (niet alleen in fi nanciële zin!), de bijdragen van onze leden en de steun van ondernemers 
en particulieren die het mogelijk maken onze doelen te realiseren. 

Dat we minder en anders deden dan wat we in ons jaarplan 2020 hebben aangegeven zal jullie niet ver-
rassen. Maar dát is misschien ook wel een belangrijke les die we in 2020 op een of andere manier allemaal 
voorgeschoteld hebben gekregen: Het is zoals het is!

w.g. 
Bestuur COC Noordoost-Brabant

OH WAT EEN JAAR..
Voor jullie ligt het jaarverslag van 2020. Een jaar 

waarop het COVID-19 virus een stempel drukte. Op 

alles en iedereen en dus ook op alle plannen die wij 

als vereniging en als community hebben bedacht. 

1 .
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WAT DEDEN WE 
WEL IN 2020?
Een van de zaken die we als COC enorm belangrijk 
vinden is het geven van voorlichtingen op 
scholen. We hebben (door Corona) niet ontzettend 
veel voorlichtingen kunnen geven. In totaal zo’n 40-50 
lessen, waar we in andere jaren meestal rond de 200 
lessen zitten.
Online lessen zijn in 2020 niet gegeven. De scholen 
hadden hun handen vol aan het überhaupt omschakelen 
naar online lessen. Er was weinig ruimte voor invulling 
van lessen met bijv. inbreng vanuit het COC. We zijn wel 
blij te kunnen melden dat de groep voorlichters t.o.v. 
2019 van samenstelling is veranderd en vooral groter 
geworden. Verder heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch 
heeft een regenboogcoördinator Onderwijs ingezet, die 
met alle VO-scholen in de stad gesproken heeft om beter 
beeld te krijgen bij de vragen die scholen hebben ten 
aanzien van voorlichting. Dit heeft geresulteerd in een 
zgn. menukaart én regelmatig overleg met de scholen 
om op die manier de voorlichtingen nog steviger en 
beter georganiseerd te krijgen. Los daarvan hebben de 
voorlichters wel met regelmaat contact met hun scholen, 

van alle LHBTIQ+’ers in 
Nederland ondervindt 

extra moeilijkheden door 
de coronacrisis. 

30%

zodat ná de corona-crisis de voorlichtingen weer zo snel 
mogelijk op het oude peil teruggebracht kunnen worden.
Een mooi succes rond voorlichting was ook de kans 
die we kregen om op NPO radio1 te spreken over 
voorlichtingen op de basisschool. Iets waarin wij als COC 
Noordoost-Brabant vooruitstrevend zijn. In veel andere 
provincies wordt er op het BO geen voorlichting gegeven.  

Als bestuur maakten we ons, in de eerste golf, vooral 
zorgen over de leden of communityleden met een kleiner 
of complexer netwerk. Evident is dat wanneer een crisis 
zich voordoet in de wereld de minderheden het moeten 
ontgelden. Volgens een onderzoek gedaan door Movisie 
ondervindt 30% van alle LHBTIQ+’ers in Nederland extra 
moeilijkheden door de coronacrisis. Vooral zorgelijk 
is het dat deze mensen aangeven niet geaccepteerd te 
worden in de thuissituatie en dat ze ten tijde van corona 
ook niet kunnen ontsnappen uit deze omgeving. Verder 
gaven transgenders aan dat door het afschalen van 
niet-urgente zorg hun transitie-traject aanzienlijk werd 
vertraagd met sociale en psychische problemen als 
gevolg. Ook vereenzaming w as een onderwerp, dat vaak 
de revue is gepasseerd. Maatwerk bieden hierin: ‘wat 
kunnen we dan wél?’ en ‘wat sluit bij wie aan?’ bleek een 
lastig vraagstuk. Een bijzonder gewaardeerde actie in 
de eerste helft van 2020 was een belletje naar al onze 
oudere leden, gewoon om even te informeren hoe het 
gaat. Daarnaast wist Jong & Out via hun whatsapp-
groep de samenhang te bewaren; in andere groepen 
daarentegen werkte dat niet of minder goed. Overigens 
werd eind 2020 ook bekend dat in Boxtel een initiatief 
is gestart om ook daar een Jong & Out groep te starten. 
Deze zal zodra het weer kan en mag vanuit de Corona-
maatregelen feitelijk gaan starten. 

Voor  LHBT+’ers met een migrantenachtergrond 
creëerden we samen met Thuis in Oss en 
Vluchtelingenwerk PLATFORM VRIJ!!  ter bevordering 
van zelfacceptatie, ondersteuning in het ontmoeten van 
gelijkgestemden en het creëren van bewustzijn binnen 
de eigen culturen.  Door onze krachten te bundelen 
hopen we dat dit platform een lage drempel oplevert 
voor LHBT+’ers met een migrantenachtergrond in de 
provincie Noord-Brabant. Op 23 maart 2020 stond 
de eerste ontmoetingsavond gepland. Deze kon niet 
plaatsvinden vanwege de lockdown. En helaas kon 
PLATFORM VRIJ! dus nog niet uit de startblokken komen.

2.
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In samenwerking met HASPEL GGZ ontwikkelden wij de training “hoe nodig je 
de ander uit om zichzelf te zijn?” Een training over seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit in de praktijk.

In reactie op opmerkingen van leden die zich niet begrepen voelden bij hun 
huisarts gingen wij in gesprek met de directeur van HASPEL, Sylvia van Maa-
nen. Zij onderkende het vraagstuk en stelde voor een interactieve training te 
ontwikkelen voor praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk( POH GGZ). 
Doel is eerder te herkennen of seksuele voorkeur of genderidentiteit de 
oorzaak zijn voor depressieve en angst-klachten waarmee suïcide kan worden 
voorkomen. Volgens onderzoek van Movisie heeft een huisartsenpraktijk gem-
iddeld 12 transgenders onder de patiënten. De huisartsen herkennen dat getal 
echter niet. Durven deze mensen zich wel uit te spreken bij hun huisarts? Dat 
is een grote én belangrijke vraag. En dat maakt dit project ook zo belangrijk.

Ons projectteam bestaande uit Lylia Visser (voorlichter), Marvin van Erp (voor-
lichter), Geert Glaudemans(ex-voorlichter en secretaris) en Janneke van Bakel 
(POH GGZ) ontwikkelde een interactieve voorlichting waarin voorlichters van 
COC Noordoost Brabant casussen  bespreken met kleine groepjes POH-ers. 
We hebben de mogelijkheid om de training online te geven onderzocht maar 
de conclusie was dat de interactie en het persoonlijk verhaal van de voorli-
chters beter tot hun recht komen in een fysieke training. Wij hopen nu een 
datum te plannen in 2021 zodra de maatregelen hiervoor ruimte geven.

We begonnen 2020 met 163 leden, en verloren er gedurende het jaar 2. Per 
eind 2020 hadden we 161 leden binnen onze vereniging. We kunnen dus 
met recht zeggen over een stabiele achterban te beschikken. Echt groeien 
doen we helaas ook niet, maar van de andere kant was 2020 natuurlijk ook 
geen jaar om eens even stevige activiteiten te organiseren om mogelijk nieuwe 
leden te werven.

Vermeldenswaardig is natuurlijk wel dat één van onze leden nationale faam 
verwierf: Kim Verstappen werd eind 2019 gekroond tot Miss Gay Holland 
2020. Een titel die ze wil inzetten voor het realiseren van een transgenderloket. 
Zo bezocht ze in maart het Koning Willem I College op verzoek van een docent, 
die haar introduceerde bij een leerling die transgendergevoelens onderzoekt. 
Kim verwijst daarbij naar de huisarts en genderpoli.

Omdat de Pride niet door ging was er het online programma Global Pride 
2020.  We hebben onder onze leden 50 surprise-dozen verloot met lekkernijen 
en Regenboogversieringen om thuis een Pride-sfeer te creëren. De inhoud van 
de dozen werd voor een belangrijk deel gesponsord door ondernemers uit 
Oss en ‘s-Hertogenbosch.

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2020
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In augustus 2020 werd een lesbische vrouw in een AZC in Gilze Rijen overgoten met kokend water wegens haar 
seksuele geaardheid. In sneltreinvaart organiseerden we samen met de andere Brabantse COC’s en LGBT Asylum 
Support vervolgens een protest om zo de slachtoffers van dit incident te steunen. We maakten nog maar weer 
eens duidelijk dat dit soort incidenten helaas het topje van de ijsberg zijn. Een gezamenlijk geschreven opiniestuk 
haalde de media:

Natuurlijk probeerden we ook op gepaste wijze aandacht te besteden aan 
bijzondere dagen voor de LHBTIQ+-gemeenschap, zoals IDAHOT en Coming 
Out Day. 

Omdat we op 17 mei, IDAHOT de Internationale Dag tegen Homo-/Bi-/Trans-/
Interseksefobie, vol in de 1e intelligente lockdown zaten, vroegen we Solange 
Dekker voor het maken van een bijzondere videoboodschap, die we via onze 
sociale media verspreidden:
https://www.facebook.com/COCnoordoostBrabant/posts/3454719484555595

Overigens is de maand mei natuurlijk ook de maand waarin we onze 
vrijheid vieren en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. 
Ook dit moest in aangepaste vorm: Namens COC Noordoost-Brabant 
en Regenboogstad Oss legden onze duo-voorzitter Marvin van Erp en 
(toenmalig) bestuurslid Ruud Maltha op 4 mei in alle stilte een kleurrijke 
krans bij het Oorlogsmonument aan de Nieuwe Heescheweg. 

Bij het verzetsmonument in ‘s-Hertogenbosch heeft onze duo-voorzitter 
Anja van Hout, samen met bestuurslid Ron Loos (uiteraard met 1,5 meter 
afstand) een mooie krans gelegd namens COC Noordoost-Brabant. Daarmee 
herdachten we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog LHBTI+ of 
anders.

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2020
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Toen vervolgens in de zomerperiode de teugels wat gevierd werden, kregen we het plan om tijdens Coming Out Day
stevig uit te pakken met een fl inke publieksactie, mede georganiseerd door onze zeer actieve groep #Iedereen Mag 
Zoenen. De plannen werden ontwikkeld om via een aantal videofi lmpjes te laten zien dat de liefde echt voor iedereen 
is. Filmpjes die vervolgens op 11 oktober op een grote video wall op centrale plekken in ’s-Hertogenbosch en Oss te 
zien zouden, en waar onze leden met iedereen (op veilige afstand) in gesprek zouden kunnen gaan over hoe belang-
rijk het is altijd en overal jezelf te kunnen zijn. 

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2020

Naast deze succesvolle actie on-
dernamen de Brabantse COC’s ook 
gezamenlijk actie en deden een 
oproep aan het Provinciale bestuur 
om eindelijk eens actiever te laten 
zien dat zij een regenboogprovincie 
zijn. Het leidde tot het plaatsen van 
een groot regenbooghart met de 
tekst “liefde is voor iedereen” op het 
Provinciehuis tijdens het weekend 
van 11 oktober. Een signaal dat we 
langzaam maar zeker ook daar “in 
beeld” komen.

Maar helaas werd kort voor de actie toch duidelijk dat 
het niet verstandig was om de actie fysiek uit te voeren. 
Daarom werd in allerijl een digitale campagne gevoerd. 
Die enorm succesvol was getuige deze cijfers:

924%
bereik Facebook
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En dan was er ook nog een klein deel van het jaar, dat we corona-vrij 
waren…… Het lijkt welhaast een eeuwigheid geleden maar we trapten 
2020 toch echt af met een hele gezellige nieuwjaarsborrel waar bijna 80 
mensen. Zij waren grotendeels lid van COC e/o Gay Sport Club ZLG (al dan 
niet met hun partners), maar er kwamen ook wat nieuwkomers op af. Het 
werd een gezellige middag, waar tal van mensen ons influisterden “kunnen 
we dit nog vaker doen?”. En ja, dat wilden wij ook dolgraag……

In februari deden we, samen met #iedereenmagzoenen, een heel geslaagde 
Valentijnsactie in de gemeente Oss: we deelden zoen bonbons én #ieder-
eenmagzoenen lippenbalsems uit, zodat je heerlijk liefdevol kan zoenen 
met wie je wil, met respect voor geslacht, gender en/of seksuele voorkeur. 
Dat alles natuurlijk in ruil voor een goed gesprek met de ontvanger over 
gelijkheid voor iedereen. Een gewaardeerde actie, die we graag nog eens 
overdoen, als het weer kan.

Hoe februari eindigde weten we allemaal: 
Corona zette ons leven op zijn kop. 

En dat had ook voor het COC veel gevolgen.

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2020
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WAT BLEEF LIGGEN OF MOEST 
WORDEN UITGESTELD?

3.

Zoals we hiervoor al schreven kon 
PLATFORM VRIJ! helaas nog niet van 
start gaan. Ook de maandelijkse bi-
jeenkomsten voor onze werkgroepen 
Jong & Out, Ook zo! en de Ouderensa-
lon moesten vaker afgezegd dan dat 
ze door konden gaan.

Verder schreven we in ons jaarplan 
2020 dat we met veiligheid aan de slag 
wilden gaan, o.a. door een zwartboek 
te publiceren. In samenspraak met 
o.a. RADAR en de gemeente ’s-Her-
togenbosch hebben we daar van af 
gezien. Daar tegenover stond een 
publicatie van de gemeente ’s-Her-
togenbosch van onderzoek over de 
veiligheid van LHBTI-ers in die ge-
meente op 11 oktober 2020.

Ook wilden we graag meters maken 
met een project rond LHBTI-acceptatie 
binnen sportclubs. Hierover hebben 
we o.a. gesproken met de BVV-club FC 
den Bosch en dat heeft ertoe geleid 

dat de club op 11/10 in onze aan-
wezigheid de Regenboogvlag bij het 
stadion liet wapperen, maar daarbij 
ook plechtig beloofde  een project te 
zullen starten met o.a. de John Blank-
enstein Foundation om meer begrip te 
kweken binnen de club voor LHB-
TI-ers. Daarnaast zijn we met de stad 
’s-Hertogenbosch in gesprek gegaan, 
samen met tal van andere organisa-
ties als voornoemde John Blanken-
stein Foundation, RADAR en de KNVB. 
Dit overleg ging niet altijd snel genoeg 
naar onze mening, maar heeft inmid-
dels (in 2021) wel de eerste resultaten 
opgeleverd. In najaar 2021 hopen we 
een concreet project met een aantal 
sportclubs te kunnen starten naar 
aanleiding van deze overleggen. 
In Oss werd een heuse award ontwik-
keld om zo sportclubs die deelnemen 
aan het Sportakkoord van Oss te 
enthousiasmeren actief zorg te dragen 
voor een “veilige sociale en inclusieve 
sfeer” binnen hun sportvereniging.
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TOT SLOT: ONZE UITGAVEN EN 
INKOMSTEN IN 2020

Wij hebben daarom aan onze subsidieverstrekkers gevraagd dit geld in 2021 in te mogen zetten voor 
de (door)ontwikkeling van onze website én het digitaliseren alsook mogelijk van een nieuw (digitaal) 
jasje voorzien van onze nieuwsbrief BosschRoze. Beiden gemeenten hebben daarmee ingestemd.

Voor het overige is extra geïnvesteerd in promotiemateriaal, dat voor een belangrijk deel ook in 
komende jaren nog beschikbaar zal zijn. Hieronder de jaarrekening, zoals opgemaakt door onze 

penningmeester en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van COC NO Brabant op 23 juni 
2021. 

We sluiten het jaar af met een behoorlijk positief saldo, nl. € 9.321,36. Het feit dat we aan het 

einde van het jaar nog zoveel geld over hebben, heeft enerzijds natuurlijk te maken met het 

gegeven dat we tal van zaken niet konden doen door de beperkingen vanwege Corona. Ander-

zijds heeft het COC NO Brabant per 31/12/2020 een vordering op het Pride Donatie Fonds dat 

in 2020 een tweetal projecten heeft ondersteund (zie jaarverslag Pride Donatie Fonds over 

2020).

4 .

w.g. Bestuur  COC NO Brabant
d.d.  25 juni 2021
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Anja van Hout Marvin van Erp Geert Glaudemans

BESTUURSLEDEN

DUO-VOORZITTER
anjavanhout089@gmail.com

zij/haar

DUO-VOORZITTER
marvinvanerp@gmail.com

hij/hem

SECRETARIS
geertgk@gmail.com

hij/hem

Ron Loos Noah Smulders
PENNINGMEESTER
ronloos@home.nl

hij/hem

ALGEMEEN BESTUURSLID
smuldersnoah@gmail.com

hen/die

5.


