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VOORWOORD 
Medio 2019 trad een vrijwel volledig nieuw bestuur aan, en na het 

vertrek van de penningmeester was/is zelfs sprake van een helemaal 

nieuw bestuur. Op het moment dat we dit plan voor 2021 schrijven 

is het bestuur dus ruim een jaar op weg. Een turbulent jaar, waarbij 

er enkele wisselingen binnen het bestuur zijn ontstaan, maar ook 

een jaar 2020 waarin we wereldwijd in de greep kwamen van de 

COVID-19-pandemie.

Vooral dat laatste heeft veel impact gehad op wat we 
konden en wilden doen vanuit ons jaarplan 2020. Wat 
zeker gelukt is in het voorbije jaar is de zichtbaarheid van 
LHBTI-ers in onze regio vergroten. 
Door gerichte publieksacties, 
vaak samen met de werkgroep 
‘Iedereen mag zoenen’, wisten we 
op een positieve en pakkende manier de omgeving te 
benaderen en de aandacht te richten op acceptatie van 
LHBTI-ers in onze omgeving.
Wat niet gelukt is, is het organiseren van veel meer 
ontmoetingen voor onze eigen leden. Na een succesvolle 
kick off met een hele gezellige én drukbezochte 
nieuwjaarsbijeenkomst gooide de corona-pandemie 
flink roet in het eten. Onze ambitie om in navolging van 
de nieuwjaarsbijeenkomst nog vaker dit soort ‘feestjes’ 
te organiseren viel daar mee  in het water. En dat 
niet alleen, lange tijd konden ook onze werkgroepen 
Jong&Out, Ook zo! en de roze Middagsalon 50+ helaas 
geen doorgang vinden. Vanaf mei zijn deze werkgroepen 
(corona-proof) echter gelukkig weer begonnen met hun 
ontmoetingen.
Helaas zal een mogelijke tweede golf ervoor zorgen 
dat deze groepen wellicht nogmaals hun fysieke 
bijeenkomsten moeten stoppen. We zullen hier met zijn 
allen alert op blijven en samen zoeken naar alternatieven 
(wanneer er voldoende animo daarvoor is). 

In ons jaarplan 2020 gaven we aan de beschikbare 
subsidiemiddelen vooral in te willen zetten voor de zgn. 

kwetsbare groepen (jongeren/transgender/biseksueel/
bicultureel /LHBTI+-ers met beperking/ouderen). Dat 
blijft ook in 2021 een belangrijk uitgangspunt. Daarbij is 

wel voorwaarde dat we óf vanuit 
de groep zelf voldoende vraag 
krijgen óf op een andere manier 
voldoende vrijwilligers hebben om 

de activiteiten op touw te zetten. We kunnen (én willen) 
immers als bestuur niet alles zelf doen.  

Als onderdeel van de landelijke federatie COC Nederland 
blijven we natuurlijk aansluiting zoeken bij het beleid 
en de uitgangspunten van COC Nederland. Deze zijn 
vastgelegd in het strategisch kader “Samen Sterk”. 
Belangrijkste uitgangspunt is daarbij “Overal kunnen zijn 
wie je bent”:
Het COC streeft naar een samenleving waar mensen 
elke dag overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Waar 
je gender of seksuele oriëntatie niet uitmaakt. Een 
samenleving waarin ieder mens gelijkwaardig is en 
waardevol, ongeacht of je lesbisch, homo, biseksueel, 
een trans- of intersekse persoon bent. Een samenleving 
waarin ieder mens dezelfde rechten heeft en dezelfde 
kansen verdient. Waarin mensen zich overal veilig kunnen 
voelen, thuis, op straat, op school of op het werk. Zodat 
iedereen de ruimte krijgt om zich volledig te ontwikkelen 
en een unieke bijdrage te leveren. En niemand zich 
hoeft te verantwoorden voor wie diegene is of van wij 
diegene houdt. Waardoor iedereen zonder vragen, zonder 
schaamte, met trots, gewoon een gelukkig mens kan zijn.

1 .

“Samen sterk”

Binnen COC Noordoost Brabant zoeken we steeds naar 
onze eigen, authentieke bijdrage hieraan. We willen ons 
verder focussen op het normaliseren van de positie van 
LHBTI+-ers met daarin veiligheid en inclusiviteit voorop. 
Het zichtbaar mogen zijn van een andere norm dan hete-
ro of cisgender is daarbij een speerpunt. Immers, zicht-
baarheid kan men beïnvloeden en nog té vaak ervaren 
(vooral) jonge LHBTI+-ers  dat zij niet worden gezien of 
niet zichzelf kunnen/durven te zijn. Denk daarbij o.a. aan 
nieuwe Nederlanders, ouderen, mensen met een mi-
gratieachtergrond en jongeren, die uit een conservatieve 
of streng-christelijke achtergrond komen. 
Vanuit de complexiteit die het coronavirus met zich 
meebrengt moeten we momenteel als COC Noordoost 
Brabant (onverwacht) veel aandacht  besteden aan het 
monitoren en kaderen van lopende, reguliere activiteiten 

van de LHBTI+-jongeren 
durft op straat geen affectie 

te tonen naar hun lover

56%
evenals het opzetten van nieuwe acties in een ‘nieuw 
jasje’. Veel is richting 2021 onzeker en dit zal veel vragen 
van onze creativiteit en flexibiliteit, binnen een drastisch 
anders werkende maatschappij. 

Zoals eerder benoemd blijft het zichtbaar zijn van de 
community voor ons zeer belangrijk. Zo hebben wij als 
COC Noordoost Brabant mogen spreken over voorlicht-
ing op de basisscholen op NPO Radio 1. Op deze manier 
zichtbaar zijn is  belangrijk. We bereiken door middel 
van verschillende methodes meer mensen en kunnen zo 
onze boodschap kracht bij zetten.
Onze zichtbaarheid wordt elk jaar, dus ook in 2021, min-

imaal drie keer echt benadrukt. Dit zal zijn op IDAHOT, 
Coming Out Day en Paarse Vrijdag. Net zoals in 2020 
zullen we ook in 2021 een werkgroep aan vrijwilligers 
opzetten die meedenkt over het invullen van deze drie 
dagen.
Uiteraard zullen er meer acties worden uitgevoerd, 
maar deze zullen bijvoorbeeld door actualiteit beïnvloed 
worden en/of spontaan ontstaan.
Denk hierbij aan onze actie voor het AZC in Gilze en de 
Pride Walk die we daar hebben gelopen met een groep 
vrijwilligers t.b.v. de veiligheid van LHBTI+ asielzoekers. 
Ook deze actie leidde tot aandacht vanuit de (landelijke) 
pers. 
Verder moet bij dit soort acties gedacht worden aan 
zaken als onze  markt-actie in Oss. Waarbij we in gesprek 
gingen met markt-bezoekers over de acceptatie LHBTI’ers 
in Oss begeleid door het uitdelen van zoen-bonbons en 
materiaal met #Iedereenmagzoenen daarop bedrukt. 
Een hoog gewaardeerde acties.

Een recent onderzoek van Eén Vandaag, uitgevoerd in de 
aanloop naar de Pride Week in Amsterdam, laat zien dat 
nog altijd 4 op de 10 LHBTI+-ers in Nederland te maken 
krijgt met negatief gedrag. Soms in de vorm van foute 
grappen, schelden of naroepen, maar steeds vaker ook 
door geweld in hun richting. Maar liefst 56% van de LH-
BTI+-jongeren durft op straat geen affectie te tonen naar 
hun lover. De weg naar normalisatie blijft dus een lange, 
maar wel een waar onze focus naar toe gaat.
Onbekend maakt onbemind is immers! 
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WAT GAAN WE 
DOEN IN 2021?
De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss 

hebben door hun Regenboogstadstatus 

duidelijk de ambitie bij te dragen aan de 

LHBTI+-emancipatie in hun gemeent-

en. Maar zoals op zoveel terreinen gaan 

deze gemeenten uit van de kracht van 

de gemeenschap om daadwerkelijk tot 

actie te komen; zij gaan dus niet zozeer 

zelf op de uitvoerende stoel zitten, maar 

zijn zeker bereid tot (fi nanciële) bijdra-

gen vanuit hun beleidsvisies. Wij als 

COC Noordoost Brabant krijgen jaarli-

jks een bijdrage van beide gemeenten. 

Wat we voornemens zijn te doen in 2021 

beschrijven we in deze paragraaf. 

2 .1

2.

ALGEMEEN
We zijn sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in gesprek met de andere COC’s in Brabant met als doel 
tot meer samenwerking te komen. Samen met de andere COC’s in Brabant zullen we ook contact zoeken met 
de provincie Noord-Brabant. In naam is de provincie een Regenboogprovincie, doch dit vertaalt zich nog niet 
echt concreet. Een eerste gezamenlijk succesje was in deze de keuze van de Provincie om tijdens Coming Out 
Dag op 11 oktober een regenbooghart op de gevel van het Provinciehuis te laten zien. Symboolpolitiek, maar 
ook een signaal dat de provincie open staat voor meer samen optrekken. 

Wij denken dat juist de provincie ook een belangrijke bijdrage kan hebben in het activeren van LHBTI+-be-
leid in kleine(re) gemeenten in de provincie. De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch hebben in het roze jaar 
2017 al eens een bijeenkomst voor de regiogemeenten georganiseerd waarbij aan de hand van praktische 
voorbeelden aangeduid werd wat gemeenten kunnen doen aan LHBTI+-beleid. In 2020 wilden we met de 
gemeenteraad van meerdere kleine gemeenten in onze regio in gesprek gaan. 
Het COC Noordoost Brabant zal zich dan exclusief richten op de ‘kleinere’ gemeentes binnen ons werkgebied 
waar we nu minder vaak contact mee hebben. 
We houden deze ambitie vast voor 2021 en reserveren daarvoor een budget van € 500,00.

Vanaf het begin heeft dit bestuur ingezet op meer zichtbaarheid binnen de twee kerngemeenten van onze re-
gio, Oss en Den Bosch. Dat is in de 2e helft 2019 aardig gelukt, maar in 2020 strooide Corona roet in het eten. 
Voor 2021 willen we zoeken naar mogelijkheden om zowel online als offl  ine zichtbaarder te zijn. In ieder geval 
op voor de LHBTI+-gemeenschap belangrijke dagen in het jaar, zoals 17/5 IDAHOT-day, 11/10 Coming Out-
dag en op Paarse Vrijdag. Daarnaast blijven we streven naar een aantal momenten in het jaar waarop we zgn. 
laagdrempelige publieksvriendelijke acties organiseren.

In Boxmeer ligt een vraag voor een Roze 
dag in het centrum te organiseren met de 
focus op LHBTIQ+ acceptatie, waarbij alle 
horecagelegenheden in Boxmeer deel zullen 
nemen. 
Voor ons een belangrijke mijlpaal aangezien 
het COC Noordoost Brabant al jaren moeite 
heeft om actief aan de gang te gaan binnen 
andere gemeentes dan alleen Oss en 
’s-Hertogenbosch. 

Overigens wilden we ook in 2020 in overleg 
met de horeca gaan over het veiliger maken 
van uitgaan voor LHBTI+-ers in hun stad. 
’s-Hertogenbosch heeft in 2019 een pilot 
gedraaid met regenboogpunten in stadsdeel 
Den Bosch-west. Dit zijn plekken waar LHBTI+-
ers heen kunnen in geval ze lastiggevallen 
worden of anderszins zich onveilig wanen. Wij 
hopen , samen met de beide gemeenten, de 
horeca in den Bosch en Oss zover te kunnen 
krijgen dat ook zij zich “regenboogpunt” 

noemen: een plek waar je als LHBTI+-er veilig 
uit kunt gaan. Indien nodig halen we geld 
voor deze actie uit de post 2.4. Veiligheid. Tot 
slot hadden we al concrete toezegging dat we 
tijdens de Vestingloop 2020 “actie” mochten 
voeren, en hopen dat dit in 2021 alsnog 
gerealiseerd kan worden. 

Voor deze acties 
en special events 
reserveren we: 
€ 5000,00.
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ONZE WERKGROEPEN
Zoals eerder gezegd zetten we 

ons nadrukkelijk in voor de meer 

kwetsbare groepen binnen onze 

community. Daarbij hebben we 

het vooral over jongeren, ouderen, 

transgenderpersonen, LHBTI+-ers 

met een migrantenachtergrond, 

en LHBTI+-ers met een beperking.

In geval van de jongeren is de werkgroep Jong & Out 
in 2019 na een tijdje inactief te zijn geweest vanwege 
gebrek aan begeleiders weer opgestart. Met de actieve 
begeleiders die we nu hebben verwachten we dat deze 
groep jongeren komend jaar groter zal worden. Tot slot 
liggen er plannen (a.d.h.v. animo) om in Boxtel een Jong 
& Out groep op te starten. 
De vraag vanuit een aantal jongeren uit de omgeving 
Boxtel was dat er té weinig voor hen lokaal is. Omdat 
sommige jongeren het lastig vinden om naar ‘s-Hertogen-
bosch af te reizen.
Het dilemma van 2020 was het groeien van de groep 
en tevens het groeien van het verschil in leeftijd van de 
aanwezigen.
Als antwoord was hierop het organiseren van een 18+ 
groep (LOUTD), echter kon het eerste feest niet doorgaan 
in maart 2020 en zal dit in 2021 opnieuw een speerpunt 
worden nu de vraag blijft stijgen naar meer 18+ bijeen-
komsten.

Voor ouderen wordt al sinds jaren meerdere keren per 
jaar met succes een ‘salon’ georganiseerd. Het gaat daar-
bij om een kleine, maar zeer trouwe groep van deelne-
mers. Dit blijven we graag faciliteren in 2021. 

Transgenderpersonen bleken voor ons in 2020 een 
groep die lastig is om te bereiken. De behoeftes binnen 
deze groep liggen ver uit elkaar waardoor het organiser-
en van een activiteit en beleid niet snel aansluit bij een 
meerderheid. 
Voor ons is het belangrijk dat iets vóór, door de groep 
wordt georganiseerd en daarom zullen we graag in 
gesprek blijven met potentiële aanspreekpunten om iets 
passends te organiseren. In die zin zijn we blij met het 
initiatief van “onze” Miss Gay Holland, Kim Verstappen, 
die nadrukkelijk heeft aangegeven graag mee te denken 
en doen met initiatieven. Een van de gedachten waar we 
mee spelen is het opnieuw organiseren van een Gender-
blender,  gericht op het informeren van beroepen binnen 
de zorg en het onderwijs. Immers, wanneer er vanaf 
buitenaf een vraag wordt gesteld aan het COC Noordoost 
Brabant is dit vaak gericht op het ondersteunen van 
iemand die transgender is. Wat een indicatie lijkt dat er 
soms te weinig informatie voor handen is.  

De Ook Zo-groep voor LHBTI+-ers met een verstan-
delijke beperking komt zo’n 8-10 keer per jaar  bij el-
kaar. Het is een stabiele groep en de bijeenkomst wordt 
hoog gewaardeerd. Dus ook hier zetten we het goede 
werk door.
De focus op veiligheid is groot binnen de werkgroepen 
en des te meer bij deze doelgroep. Er is gebleken dat het 
voor de groep een uitdaging is om rekening te houden 
met de kaders die nodig zijn om de bijeenkomst coro-
na-proof te houden. 
Om dit veilig te houden zal het nodig zijn om soms uit te 
wijken naar een andere (ruimere) locatie.
Verder zal er een aantal keer in 2021 een promotie 

plaatsvinden van de werkgroep om zo meer potentiële 
deelnemers te bereiken. Hiervoor zullen we uitwijken 
naar lokale kranten en social media.
 
Een bijzonder kwetsbare groep vormen verder de LH-
BTI+-ers met een migranten achtergrond. Zij hebben 
vaker last van een onveilige thuissituatie doordat ook 
vanuit geloofsovertuiging hun geaardheid niet wordt ge-
accepteerd. Het plan was om in 2020 voor LHBTI+-nieu-
wkomers kookavonden te gaan organiseren. Alles was 
geregel maar ook hier kon de activiteit niet doorgaan ten 
gevolge van de Corona-uitbraak. Hopelijk komt er in 2021 
weer wél mogelijkheid in samenwerking met gemeente 
Oss, ‘s-Hertogenbosch en Stichting Thuis in Oss  op 
regelmatige basis (6-12 keer per jaar) een kookavond 
te organiseren. Schatting is dat in onze regio ca 100 LH-
BTI+I-nieuwkomers zijn gevestigd. 
Verder zijn er plannen om vanuit Platform VRIJ ook een 
blijvend punt te creëren waar men steun kan ervaren 
op meerdere punten. Er wordt binnen dit platform 
ingestoken op bijeenkomen maar ook op het doorver-
wijzen naar passende organisaties. Onze vrijwilligers 
zien namelijk dat veel personen die vallen binnen deze 
doelgroep op veel leefgebieden problemen ervaren. Het 
COC is geen eerstelijns zorg, maar kan wel samen kijken 
naar welke organisaties e.d. mensen verder hulp kunnen 
krijgen. 
Men ervaart namelijk dat de doelgroep wel bij het COC 
‘binnen is’, maar verder weinig hulp ontvangt. 

Drag-Up is een nieuwe werkgroep binnen COC 
Noordoost Brabant. Medio 2020 is de werkgroep door 
het COC onder de vleugels genomen om een groter 
bereik te creëren. Drag-Up is gericht op het bieden van 
een veilige omgeving om te experimenteren met gen-
der. Of dit nou entertainment-wise is of daar buiten. Het 
begrip “Gender” blijkt meer en meer een spectrum voor 
een grote groep Nederlanders, tegelijk is het ook een 
begrip wat weerstand kan opwekken, we leven namelijk 
in maatschappij die gender beoogt als iets binairs en 
obstinaat (een meisje dient zich zus te gedragen en een 
jongen, zo). Samen met Drag-Up kunnen we hier meer 
aandacht voor hebben.

2.2

Voor al deze groepen worden vanuit 
het COC via werkgroepen meerdere 
bijeenkomsten per jaar georgani-
seerd. Bij sommige groepen gaat het 
dan om maandelijkse bijeenkomsten, 
bij andere groepen betreft het kwar-
taalbijeenkomsten. In 2021 zullen we 
deze bijeenkomsten continueren. Ze 
worden hoog gewaardeerd door de 
bezoekers, ook al is t aantal deelne-
mers soms beperkt tot een kleine 
groep. Wel gaan we met de groepen 
echt aan de slag om na te denken 
over hoe hun bereik groter kan 
worden. Wat daarvoor precies nodig 
is hangt enorm van de betrokken 
groep zelf af. Ook moeten we, in het 
licht van de Corona-pandemie, echt 
kijken wat we op dit vlak via on-
line-meetings kunnen betekenen.

Voor de activiteiten van 
onze werkgroepen re-
serveren we € 5000,00 in 
onze begroting van 2021. 
Voor iedere doelgroep 
(6 in totaal) een basis-
budget van € 650,00 op 
jaarbasis, het overige 
budget wordt toegekend 
op basis van ingediende 
plannen.
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VOORLICHTING

We stellen vast dat we  een zeer stabiele pool aan scholen in 
portefeuille  hebben maar bereiken nieuwe scholen maar met 
moeite. Om dit hiaat te tackelen gaan de voorlichters actief 
scholen benaderen in de omliggende gemeentes. Hier zijn we in 
2020 al mee gestart, maar veel kon geen doorgang vinden i.v.m. 
de coronacrisis.

Nog steeds is  een kwalitatief sterke voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit cruciaal binnen het BSO 
en VSO. Volgens de factsheet van 113 zelfmoordpreventie, Movisie en Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bij maar 
liefst 82% van de LHBTI+-ers een veilig schoolklimaat voorop staat als het gaat om ‘lekker in je vel’ zitten (RUG/Nivel/
UGent, 2017).

In 2021 willen we daarom ook nadrukkelijk inzetten op het aanbieden van webinars of online-modules voor scholen, 
wetende dat het nog wel een tijdje zal duren alvorens we weer welkom zullen zijn op alle scholen voor het geven van 
voorlichtingen.
Verder blijft het creëren van een stabiele pool aan voorlichters complex, dit is inherent aan het inzetten van vrijwilligers. 
COC Nederland is al een tijd bezig met het ontwikkelen van een plan hoe er op een effectieve manier gezocht kan 
worden naar vrijwilligers, die vervolgens ook blijven én kwaliteit leveren.

Daarbij loopt er een project verwant aan de voorlichtingen. Namelijk het opzetten van een webinar en voorlichting 
voor POH-GGZ (praktijkondersteuners). Deze voorlichting wordt samen met het COC Noordoost Brabant en huisarts 
en POH-GGZ detacheringsbureau van Haspel. 
Bij navraag door een van onze leden bleek dat veel huisartsen weinig ‘roze-problematiek’ tegenkomen. Gezien de cijfers 
omtrent somberheidsklachten bij LHBTI+’ers lijkt dit een vreemde conclusie.
Wegens die “ontdekking” werken we ook hier aan ontwikkeling van  een webinar die de POH-GGZ’ers gaat voorzien van 
kennis in attitude en allerlei andere ‘Regenboog’-zaken. 

2.3

We reserveren 
voor voorlichting 
en ontwikkeling 
van modules: 
€ 5000,00.

De voorlichting binnen het COC Noordoost Brabant is al jaren een zeer goed lopend pro-

ject. In 2020 hebben uiteraard veel minder voorlichtingen kunnen plaatsvinden ten gevolge 

COVID-19. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we wel een voorlichtingskaart 

voor VO-scholen kunnen maken, en een door de gemeente aangewezen coördinator heeft 

met alle VO-scholen contact gehad. Daardoor verwachten we in 2021 tot afspraken met deze 

scholen over meer voorlichting te kunnen komen.

van de LHBTI+-ers heeft een 
veilig schoolklimaat voorop 

staan 

82%
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VEILIGHEID

Vorig jaar hebben we veel energie gestoken in het con-
tact opzoeken met Roze in Blauw in de regio Noordoost 
Brabant. Helaas bleek dat de werkgroep flink is geslonk-
en en amper actief te noemen is.
Hierdoor zijn een aantal plannen (waaronder het ‘zwart-
boek LHBTI+-veiligheid’) op pauze gezet. Dit wil uiteraard 
niet zeggen dat veiligheid geen speerpunt blijft.
Men heeft door actuele situaties als de lesbische asi-
elzoeker die overgoten is met kokend water in AZC Gilze 
weer even scherp op het netvlies staan dat het zeer 
relevant is.
In 2020 zijn we benaderd door Stichting Keelbos m.b.t. 
het Engelenmeer in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De 
recreanten van de HOP in het Engelenmeer trokken aan 
de bel, zij ervaarden onbegrip en gaven aan dat groen in 
hun HOP stelselmatig werd verwijderd.
De HOP bij het Engelenmeer kent een geschiedenis van 
onveilige situaties en lijkt een toevluchtsoord voor (o.a.) 
kwetsbare LHBTI+’ers, soms van buitenlandse komaf.
We blijven in 2021 in gesprek bij zowel de gemeente als 
stichting Keelbos om tot een situatie te komen waarbij 
alle partijen enige tevredenheid ervaren. Daarbij zullen 
wij veilige kaders bepleiten zodat de recreanten minder 
te maken zullen hebben met agressie van buitenaf. 
Het is daarom betreurenswaardig dat onze regio geen 
Roze in Blauw vertegenwoordiger meer aanwezig is. He-
laas is dit een landelijk beeld. Reden voor het bestuur om 
te onderzoeken of we samen met COC Nederland samen 
op kunnen trekken om toch weer z.s.m. een regionale 
Roze in Blauw-vertegenwoordiging te krijgen. 

Verder moeten we ook  op een andere manier ‘veiligheid’ 
waarborgen, namelijk binnen de kaders die het coronavi-
rus ons waarschijnlijk in 2021 ook nog oplegt.
Wij zullen als bestuur daarom kritisch blijven kijken 

naar wat er mogelijk is/wordt met inachtneming van de 
maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en de over-
heid. We moeten rekening houden met het verenigen 
van onze leden op een andere manier dan fysiek. Het 
opzetten van digitale activiteiten vergt wat creativiteit, en 
om het goed uit te voeren wellicht ook geld. 

2.4

Sinds eind 2019 zijn we als COC Noordoost Brabant betrokken 
bij overleg met o.a. de gemeente om samen tot een pilot-project 
met sportclubs te komen om daar (LHBTI-)discriminatie op de 
velden en daarnaast aan te pakken. Directe aanleiding daarvoor 
was het racisme incident bij FC Den Bosch in november 2019. 
Op het moment dat er schot in de zaak leek te komen brak ech-
ter de coronacrisis uit, waardoor de focus bij o.a. FC Den Bosch 
en KNVB op andere zaken moest komen te liggen. Na de zomer 
van 2020 zijn de gesprekken weer opgepakt en we verwachten 
in voorjaar 2021 samen met FC Den Bosch, KNVB, RADAR, John 
Blankenstein Foundation en enkele amateurclubs een mooie 
samenwerking uit te kunnen rollen.
Verder hopen we in 2021 samen met de gemeente Oss en 
het Sport Expertise  Centrum in die gemeente te kunnen gaan 
werken aan de LHBTI+-acceptatie en normalisatie binnen sport-
clubs. 

SPORT

2.5

Budget voor 
veiligheidszaken 
bedraagt: € 3000,00. 
Daaruit bekostigen 
we evt. ook de inzet 
voor realisatie van 
regenboogpunten 
in de centra van 
’s-Hertogenbosch 
en Oss.

In de begroting 
reserveren we 
voor projecten in 
de sport 
€ 3000,00. 

Veiligheid blijft 
een speerpunt



1514 JAARPLAN & BEGROTING 2021

ALGEMENE ZAKEN

3.

HUISVESTING EN ANDERE 
ALGEMENE KOSTEN
COC Noordoost Brabant vindt mo-
menteel haar thuisbasis Bij Katrien in 
de Schilderstraat 33 te ’s-Hertogen-
bosch. Deze samenwerking verloopt 
met tijden stroef. Bij voortduring 
blijkt het moeilijk ruimte te reserver-
en, waardoor we te vaak voor bijv. de 
ALV uit moeten wijken.
Dit betekend dat er extra kosten bij 
komen wanneer we onverhoopt toch 
moeten uitwijken, dit willen we zo 
veel mogelijk vermijden. 

Verder is een veelgehoorde wens 
van onze leden ‘een eigen plek’ voor 
activiteiten. Als bestuur vinden wij 
het belangrijker dat er activiteiten 
worden georganiseerd, dan dat we 
een eigen plek hebben. Echter, er 
doet zich nu een mooie kans voor 
om, zonder direct voor hoge kosten 

te staan, wél over een eigen “honk” 
te beschikken. Op de Tramkade 
kunnen we in het kader van de ‘shar-
ing is caring’-filosofie van bedrijven 
daar de komende 2 jaar beschikken 
over een eigen plek. Daar kunnen 
onze werkgroepen bij elkaar komen 
en onze bestuursvergaderingen 
plaatsvinden. Ook wordt het mo-
gelijk een wekelijkse inloop-avond 
te organiseren, waar we nog wel de 
nodige vrijwilligers voor zoeken.

Een eigen plek in Oss is niet bes-
chikbaar. Dit wordt door veel leden 
betreurd, andere leden vinden het 
vooral belangrijk dat er activiteiten 
worden georganiseerd en vinden 
een eigen plek daarbij van secun-
dair belang. Wel lijkt het gros van 
het ledenbestand gericht te zijn op 
’s-Hertogenbosch, waardoor animo 
in Oss minder lijkt te zijn voor activi-
teiten e.d.

Er is een groep vrijwilligers die 
expliciet aangeven geen vergoeding 
te willen ontvangen. Om deze groep 
tegemoet te komen organiseren we 
in 2021 een vrijwilligersdag om hen 
te bedanken voor hun harde werk.
Anderen appreciëren deze vergoed-
ing wel om uiteenlopende redenen. 
Deze vergoedingen moeten altijd in 
overeenstemming zijn met de regels 
die de belastingdienst daarvoor han-
teert (d.w.z € 5,00 per uur, met een 
maximum van € 170 per maand). Het 
bestuur zal hiertoe een vergoedings-
regeling opstellen, die met ingang 
van 1 januari 2021 geldt.

3.1

Verder kijkt het bestuur naar een effectieve, moderne manier om de fi-
nanciën bij te houden. De voorkeur gaat naar een digitaal systeem. Op deze 
manier is de administratie en “kas” makkelijker overdraagbaar, overzichtelijk 
en past het bij de tijd. Hoe we e.e.a. exact inrichten is echter ook afhankelijk 
van het financiële plaatje. 

Voor algemene 
kosten, zoals 
huisvesting, reiskosten 
en vergoedingen, 
materiaal en 
vergaderkosten 
reserveren wij in 2021 
een bedrag van 
€ 6.500,00.

COMMUNICATIE

3.2

Zichtbaarheid is belangrijk, het draagt bij aan acceptatie en daarmee weer 
aan normalisatie. In de huidige tijd is het belangrijk goed zichtbaar te zijn op 
sociale media. Op Facebook en Instagram zijn we dan ook steeds actiever. 
Onze Jong&Out-groep heeft een actieve appgroep.
De Corona-pandemie heeft ons in snel tempo geleerd dat online ontmoeten 
óók een optie tot contact is. Zeker wanneer “naar de kroeg of een feest gaan” 
er even niet bij is. Daarom, zoals al eerder vermeld, willen we in 2021 een 
aantal online-ontmoetingen gaan faciliteren. Daar zijn echter ook kundige vri-
jwilligers voor nodig, die zo’n bijeenkomst in technische zin in goede banen 
kunnen leiden.

Naast online is echter ook offline belangrijk. Daarom blijven we ook in 2021 
ons kwartaalblad BosschRoze onder onze leden verspreiden. 
Daarbij kijken we naar de mogelijkheid om het kwartaalblad vaker digitaal te 
versturen. 

Ook is zichtbaarheid in Oss een belangrijk punt. Met Theater Lievekamp zijn 
er in februari 2020 een aantal plannen geweest voor een LHBTIQ+ theater. 
Dit om minderheden in de maatschappij een spotlight te geven op een mani-
er die verschillende doelgroepen kan aanspreken.
In 2021 zal er opnieuw bekeken worden of dit weer opgestart kan worden. 
Tevens willen we net zoals in 2020 actueel en relevant insteken op lopende 
kwesties en daarvoor een actie op touw zetten.

Voor de publieksacties (zie hiervoor ook par. 2.1) en bijzondere projecten 
waaraan we een bijdrage leveren, zoals Bevrijdingsdag, zullen we promotie-
materiaal ontwikkelen e/o aanschaffen. Waar mogelijk maken we daarbij 
gebruik van materiaal beschikbaar vanuit COC Nederland, doch op sommige 
momenten kiezen we voor eigen materiaal. 

Het budget voor 
communicatie 
begroten we op 
€ 3.500,00.
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TOT SLOT

De gevraagde bijdrage is gelijk aan 
de bijdrage gevraagd voor 2020. In 
verband met de corona-pandemie 
begroten we onze inkomsten uit voor-
lichting soberder, en dat doen we ook 
met de inkomsten uit advertenties. 
We komen dan uit op een beschikbaar 
budget voor COC Noordoost Brabant 
in 2021 van € 31.000,00. 

In 2019 en 2020 zijn er vragen geweest 
over het al dan niet toekennen van 
vrijwilligersvergoedingen. Navraag bij 

COC Nederland heeft ons geleerd dat 
het binnen de statuten en Huishoud-
elijk Reglement mogelijk is om aan 
vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding 
te geven. Deze vergoedingen moeten 
altijd in overeenstemming zijn met de 
regels die de belastingdienst daarvoor 
hanteert (d.w.z € 5,00 per uur, met 
een maximum van € 170 per maand). 
Het bestuur heeft daarom een ver-
goedingsregeling opgesteld, die met 
ingang van 1 januari 2021 zal gaan 
gelden. 

Voor het rond krijgen van de begroting 2021 wordt door het bestuur o.a. 

subsidie aangevraagd bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente 

Oss. 

4 . UITGAVEN BEDRAG INKOMSTEN BEDRAG

2.1 Acties & special events 5.000 Subsidie den Bosch 15.500

2.2 Werkgroepen 5.000 Subsidie Oss 7.000

2.3 Voorlichting 5.000
Inkomsten uit Voorlichting 
op Scholen

3.000

2.4 Veiligheid 3.000 Inkomsten uit Advertenties 1.500

2.5 Sport 3.000 Contributie deel leden 4.000

3.1 Huisvesting en 
      algemene Kosten

6.500

3.2 Communicatie 
      (on- en offl  ine)

3.500

TOTAAL 31.000 TOTAAL 31.000

w.g. Bestuur  COC Noordoost Brabant
d.d.  13 oktober 2020
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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

ALG. BESTUURSLID
smuldersnoah@gmail.com

hen/die

4.


