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Het PrideDF van het COC Noordoost Brabant is een fonds voor de fi nanciering en ondersteuning van (kleinschalige) 
ac� viteiten en projecten, die zich richten op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders 
en personen met een intersekse condi� e (lhb� ’s) in het werkgebied van COC NoB. Voor meer informa� e kijk op onze 
website www.cocnoordoostbrabant.nl Dit fonds hee�  een beoordelingscommissie die bestaat uit 7 leden. Een lid  is 
bestuurslid van het COC NoB. Twee leden zijn van buiten de COC kring, om het bereik, het speelveld en het perspec� ef 
van het PrideDF te verbreden. De overige vier leden zijn COC leden of COC vrijwilligers.

Eind 2019 stond in het teken van het samenstellen van de beoordelingscommissie PrideDF. Op de valreep van dat jaar 
is de eerste donati e aan het project ‘Iedereen mag Zoenen’ toegekend. Voor de commissie stond  2020 in het teken van 
elkaar beter leren kennen, de structuur van de commissie, lijnen zijn uitgezet waarop de commissie beoordeelt en hoe 
een beoordeling gecommuniceerd wordt. Er werd gewerkt aan naamsbekendheid, met als doel veel aanmeldingen. 
I.v.m. het lage aantal aanvragen voor donati e, is er in de herfst van 2020 nog een persbericht uitgegaan wat opgepakt is 
door de krant. Ook is er een interview geweest met het weekblad regio Oss.

In dit bijzondere jaar i.v.m. Corona hebben de commissie bijeenkomsten na fysieke aanwezigheid de invulling gezocht 
middels zoombijeenkomsten. Er zijn 2 aanvragen bij de commissie binnen gekomen en beoordeeld. Beide projecten zijn 
in aanmerking gekomen voor een toekenning van een (gedeeltelijke) donati e. 
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HET BETREFFEN DE VOLGENDE PROJECTEN: 
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1 .

Doel: Met een acti visti sche, opti misti sche campagne iedereen 
oproepen zichzelf te zijn en dit te uiten en anderen. Concreet 
middels videoboodschap dat iedereen mag zoenen. Zie voor 
de video: Coming-outday #iedereenmagzoenen - YouTube 
Doel was de campagne te gebruiken bij een COC-acti viteit 
rond Coming Out Day. Deze fysieke bijeenkomst is uiteindelijk 
omgezet naar een social media campagne. Met een bereik van 
ruim 250.000 views.

‘  iedereenmagzoenen’ 

€ 2500,-



2.

Doel: Het verbreden van het gesprek over 
identiteit. Dat gaat verder dan alleen seksuele 
geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie 
of (toekomstig) beroep. Door twee groepen 
aan te spreken vanuit een specifieke invalshoek 
laten we hen loskomen van queerness of 
(toekomstige) professie. 

Laatst genoemd project is aangepast i.v.m. 
lockdown regels en uiteindelijk uitgevoerd in 
2021. En kreeg daarbij aardig wat publiciteit, via 
o.a. het Brabants Dagblad.

‘In de (s)maak, een onconventioneel dating-
programma’ 

€ 2500,-

Ook voor in 2021 stuurt het PrideDF erop dat er middels financiële impuls projecten gesponsord worden. 
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