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1. VOORWOORD  
Dit concept-jaarplan voor 2022 ziet het licht medio 2021. Op een moment waar de COVID-19 pandemie nog 
altijd onder ons is, maar er ook echt licht aan het einde van de tunnel lijkt te gloren. Nederland raakt in snel 
tempo  gevaccineerd en mede daardoor ontstaat er weer veel meer ruimte voor ontmoeting, zonder 
mondkap, zonder afstand. 
 
Het is ook het moment waarop de plannen voor de inrichting van “ons” Ketelhuis op de Tramkade worden 
afgerond, zodat we na de zomer 2021 het pand echt als ons eigen plekje in gebruik kunnen gaan nemen. 
Daardoor hopen we in de komende jaren echt meer en vaker activiteiten voor onze leden én LHBTI-ers in 
onze regio te kunnen organiseren, naast de werkgroepen Jong&Out, Ook zo! en de roze Middagsalon 50+.  
 
We staan verder aan de vooravond van een bestuurswissel. Maar gelukkig zijn er ook goede nieuwe 
kandidaten om het bestuur op sterkte te houden. Daarom ligt er wederom een jaarplan met ambitie voor 
2022 voor de lezer op tafel. 
 
In eerdere jaarplannen gaven we aan de beschikbare (subsidie)middelen vooral in te willen zetten voor de 
zgn. kwetsbare groepen (jongeren/transgender/biseksueel/bicultureel /LHBTI+-ers met 
beperking/ouderen). Dat blijft ook in 2022 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.   
 
Op landelijk niveau zal de federatie COC Nederland in 2022 een nieuw meerjarig strategisch kader gaan 
vaststellen. Als lidvereniging zullen wij daarop input leveren en vooral aandringen op meer oog en oor voor 
de regio. Te vaak is naar onze mening COC Nederland gericht op de Randstad. Er kan, mag en moet meer 
aandacht in de breedte zijn voor LHBTIQ+-vraagstukken. Deze zijn (helaas) in de rest van Nederland toch 
vaak nog net even anders dan in de Randstad. Tegelijk is ook veel hetzelfde en blijven we natuurlijk samen 
met COC Nederland en de andere lidverenigingen werken aan 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. En binnen COC Noordoost Brabant zoeken we daarbij steeds naar onze eigen, 
authentieke bijdrage hieraan.  
 
Onze zichtbaarheid wordt elk jaar, dus ook in 2022, minimaal drie keer echt benadrukt. Dit zal zijn op 
IDAHOT, Coming Out Day en Paarse Vrijdag. Uiteraard zullen er meer acties worden uitgevoerd, maar deze 
zullen bijvoorbeeld door actualiteit beïnvloed worden en/of spontaan ontstaan. 
 
w.g. het Bestuur 
15 juni 2021 
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2. Wat gaan we doen in 2022? 
Ook in 2021 konden veel van onze plannen geen uitvoering vinden door de aanhoudende invloed van de 
COVID19-pandemie. We zijn echter optimistisch en gaan er in dit jaarplan vanuit dat in 2022 de restricties 
achter ons liggen en er dus weer veel meer mogelijk is.  
 
2.1 Algemeen 
De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss hebben door hun Regenboogstadstatus duidelijk de ambitie bij te 
dragen aan de LHBTIQ+-emancipatie in hun gemeenten. 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 (financiële) bijdragen vanuit hun 
beleidsvisies. Wij als COC Noordoost Brabant krijgen jaarlijks een bijdrage van beide gemeenten.  
Vanwege deze bijdragen is het logisch dat onze focus qua activiteiten grotendeels op deze beide steden 
ligt. Toch willen we graag in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet alleen met 
deze beide gemeenten in gesprek over een mogelijk regenboogstembusakkoord. We gaan ook de andere 
gemeenten in onze regio aanschrijven en aanbieden om met de nieuwe gemeenteraden in gesprek te gaan 
over het regenboogbeleid in hun gemeenten. 
Daarbij hopen we óók op steun vanuit de provincie Noord-Brabant. In naam is de provincie een 
Regenboogprovincie. Wij hopen, samen met de andere Brabantse COC’s via de provincie ook meer 
aandacht voor LHBTIQ+-ers in kleinere gemeenten te kunnen genereren en zo onze naam als COC 
Noordoost Brabant nog wat meer eer aan te doen.  
 
Natuurlijk zetten we ook actief in op zichtbaarheid binnen de twee kerngemeenten van onze regio, Oss en 
Den Bosch. In ieder geval op voor de LHBTIQ+-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. 
Tegelijk heeft Corona ons geleerd dat je ook op andere manieren zichtbaar kunt zijn, o.a. door online-
campagnes. In 2020 en 2021 is ons bereik LHBTIQ+-ers via Facebook en Instagram enorm gestegen, een 
stijgende lijn die we graag vasthouden. Mede daarom ook zijn we blij met de mogelijkheid die we kregen 
van onze subsidiegevers om in 2021 de website op te frissen en meer eigentijds te maken. 
We willen nl. steeds meer mensen bereiken: ruimhartig, open-minded en voor echt iedereen iets te bieden 
hebben.  
In 2020 heeft het bestuur hard gewerkt om een samenwerking op te zetten tussen lokale ondernemers en 
het COC Noordoost Brabant. 
Om lokale ondernemingen te steunen en de community te betrekken bij lokale ondernemingen hebben we 
interessante deals en kortingen geregeld voor leden van COC Noordoostbrabant. Helaas haakten veel van  
deze ondernemers af door alle onzekerheden die de corona crisis met zich meebracht. In 2022 willen we de
samenwerking weer oppakken. Dit om o.a. meer ledenbinding te creëren. 
 
Voor deze acties en special events reserveren we: € 5.500,00. 
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2.2 Onze werkgroepen 
Onze werkgroepen vormen een belangrijke basis onder de activiteiten van het COC. Daarbij hebben we het 
vooral over jongeren, ouderen, LHBTI+-ers met een migrantenachtergrond, en LHBTI+-ers met een 
beperking. Voor al deze groepen worden vanuit het COC via werkgroepen meerdere bijeenkomsten per 
jaar georganiseerd. Bij sommige groepen gaat het dan om maandelijkse bijeenkomsten, bij andere groepen 
betreft het kwartaalbijeenkomsten. In 2022 zullen we deze bijeenkomsten continueren. Ze worden hoog 
gewaardeerd door de bezoekers, ook al is t aantal deelnemers soms beperkt tot een kleine groep.  
 
Voor onze jongeren zijn er in onze regio maar liefst 2 werkgroepen. Eén met de basis in ’s-Hertogenbosch 
en één in Boxtel. Eén van de coördinatoren van de werkgroep daar is ook GSA-coördinator voor de 
middelbare scholen daar. Een combinatie die wij toejuichen. 
 
In ons Ketelhuis hopen we in 2022 ook een aantal avonden te richten speciaal op de doelgroep vanaf 18 
jaar, zodat ook voor hen het COC meer te bieden heeft. 
 
Voor ouderen wordt al sinds jaren meerdere keren per jaar met succes een ‘salon’ georganiseerd. Het gaat 
daarbij om een kleine, maar zeer trouwe groep van deelnemers. Dit blijven we graag faciliteren in 2022. De 
Ook Zo-groep voor LHBTI+-ers met een verstandelijke beperking komt zo’n 8-10 keer per jaar  bij elkaar. 
Het is een stabiele groep en de bijeenkomst wordt hoog gewaardeerd. Dus ook hier zetten we het goede 
werk door. 
 
Transgenderpersonen bleken voor ons in 2020 een groep die lastig is om te bereiken. De behoeftes binnen 
deze groep liggen soms ver uit elkaar waardoor het organiseren van een activiteit en beleid niet snel 
aansluit bij een meerderheid. Toch blijven we als bestuur open staan voor initiatieven. 
 
Een bijzonder kwetsbare groep vormen verder de LHBTI+-ers met een migranten achtergrond. Zij hebben 
vaker last van een onveilige thuissituatie doordat ook vanuit geloofsovertuiging hun geaardheid niet wordt 
geaccepteerd. Het plan was om in 2020 voor LHBTI+-nieuwkomers kookavonden te gaan organiseren. Alles 
was geregeld om van start te gaan met PlatformVRIJ!. We hopen dit in najaar 2021 nu echt op te starten én 
in 2022 een stabiele werkgroep voor deze nieuwkomers te kunnen gaan bieden.  Mogelijk wordt ook, 
samen met de andere Brabantse COC’s een project opgezet om LHBTIQ+-ers in AZC actief te ondersteunen, 
daarbij zal dan ook de samenwerking met LGBT Asylum Support en COC Nederland gezocht worden.  
 
Samen met de mensen van Drag-Up en andere initiatiefnemers hopen we in 2022 ook meer ruimte te 
kunnen bieden aan activiteiten die er bijdragen aan inclusiviteit en diversiteit in Noordoost Brabant. Op het 
moment van schrijven van dit jaarplan 2022 staan de ideeën voor activiteiten tijdens de Bossche Zomer nog 
in de kinderschoenen. We hopen evenwel dat ze uitgevoerd kunnen gaan worden en daarmee een eerste 
basis bieden om ook in 2022 op de ingeslagen weg door te gaan.  
 
Voor de activiteiten van onze werkgroepen reserveren we € 6.000,00 in onze begroting van 2022. Voor 
iedere doelgroep, zoals hierboven genoemd (6 in totaal), reserveren we een basisbudget van € 750,00 op 
jaarbasis. Het restant-budget (€1.500,00) wordt toegekend op basis van ingediende plannen. 
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2.3. Voorlichting 
Het onderwijs is een goede plek om acceptatie te bevorderen. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar 
ontwikkelen zich snel, ook op seksueel gebied. Bovendien is de groepsdruk onder opgroeiende jeugd op 
scholen groot. De acceptatie van LHBTIQ+-ers op scholen is vaak laag, heteroseksueel is de norm en ‘homo’ 
is een scheldwoord. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor een veilig schoolklimaat. Per 1 augustus 
2015 zijn de Onderwijswetten aangepast. Scholen hebben sindsdien een inspanningsverplichting om een 
actief veiligheidsbeleid te voeren en dit beleid goed te monitoren. De voorlichting vanuit het COC 
Noordoost Brabant sluit hierbij aan. 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. We zien nu al de eerste vruchten van deze aanpak en verwachten 
dat in 2022 een inhaalslag op scholen zal plaatsvinden als het gaat om het uitvoeren van voorlichtingen. 
Des te fijner dat in 2021 onze voorlichtersgroep weer is uitgebreid en er zoveel enthousiaste mensen zijn 
om deze belangrijke activiteit uit te voeren. 
In najaar 2021 zullen ook het project voor voorlichting aan en voor POH-GGZ (praktijkondersteuners). Deze 
voorlichting wordt samen met het COC Noordoost Brabant en huisarts en POH-GGZ detacheringsbureau 
van Haspel gerealiseerd.  Doel van deze inzet is de  POH-GGZ’ers te voorzien van kennis in attitude en 
allerlei andere  ‘Regenboog’-zaken.  
We reserveren voor voorlichting en aanverwante zaken € 5.000,00. 
 
2.4. Veiligheid 
Al in 2020 hadden we het voornemen in overleg met de horeca te gaan over het veiliger maken van uitgaan 
voor LHBTIQ+-ers in hun stad. ’s-Hertogenbosch heeft in 2019 een pilot gedraaid met regenboogpunten in 
stadsdeel Den Bosch-west. Dit zijn plekken waar LHBTIQ+-ers heen kunnen in geval ze lastiggevallen 
worden of anderszins zich onveilig wanen. Wij willen, samen met de beide gemeenten, de horeca in den 
Bosch en Oss zover zien te krijgen dat ook zij zich “regenboogpunt" noemen: een plek waar je als LHBTIQ+-
er veilig uit kunt gaan. 
 
Nog altijd is er in onze regio geen Roze in Blauw vertegenwoordiger meer aanwezig is. Helaas is dit een 
landelijk beeld, dat samenhangt met het gegeven dat binnen de politie simpelweg minder ruimte bestaat 
voor dit soort zaken. Wij doen een dringend beroep op de wethouders van regiogemeenten om samen met 
ons op te trekken om toch weer z.s.m. een regionale Roze in Blauw-vertegenwoordiging te krijgen.  
 
Budget voor veiligheidszaken bedraagt: € 1.500,00. Daaruit bekostigen we evt. ook de inzet voor realisatie 
van regenboogpunten in de centra van ’s-Hertogenbosch en Oss. 
 
2.5 Sport 
In 2022 hopen we eindelijk vaart te kunnen maken met een project, dat we samen met o.a. de John 
Blankenstein Foundation en een aantal sportclubs in de regio willen om (LHBTIQ+-)discriminatie op de 
velden en daarnaast aan te pakken. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een menukaart gemaakt voor 
clubs om zelf aan de slag te kunnen gaan met aanpak van discriminatie en racisme, maar wij denken dat er 
meer dan dat nodig is, nl. goede voorbeelden. Via het project hopen we die voorbeelden te kunnen gaan 
leveren. Verder hopen we in 2022 samen met de gemeente Oss en het Sport Expertise  Centrum in die 
gemeente de samenwerking richting de LHBTI+-acceptatie en normalisatie binnen sportclubs verder vorm 
te kunnen gaan geven. 
In de begroting reserveren we voor projecten in de sport € 1.500,00.  
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3. Algemene Zaken 
 
3.1. Huisvesting en andere algemene kosten 
COC NO Brabant is per 1/1/21 verhuisd naar het Ketelhuis op de Tramkade waar we voor 5 jaar een eigen 
plek hebben. Daar kunnen onze werkgroepen bij elkaar komen en onze bestuursvergaderingen 
plaatsvinden. Daarnaast zullen ook meer incidentele bijeenkomsten mogelijk worden, en evt. zelfs een 
wekelijkse inloop-avond, waarvoor we nog wel de nodige vrijwilligers zoeken.  
 
Er is een groep vrijwilligers die expliciet aangeeft geen vergoeding te willen ontvangen. Om deze groep 
tegemoet te komen organiseren we in 2022 een vrijwilligersdag om hen te bedanken voor hun harde werk. 
Anderen appreciëren deze vergoeding wel om uiteenlopende redenen. 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) en de vergoeding moet door het bestuur worden goedgekeurd. 
Voor algemene kosten, zoals huisvesting, reiskosten en vergoedingen, materiaal en vergaderkosten 
reserveren wij in 2022 een bedrag van € 6.500,00. 
 
3.2. Communicatie 
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. 
Om online goed vindbaar te zijn is in 2021 geïnvesteerd in een opfrisbeurt van onze website. Daaraan 
gekoppeld wordt de ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief. 
 
Voor de publieksacties (zie hiervoor ook par. 2.1) en bijzondere projecten waaraan we een bijdrage 
leveren, zoals Bevrijdingsdag, zullen we promotiemateriaal 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 € 4.000,00. 
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4. Tot slot: het financiële plaatje. 
Voor het rond krijgen van de begroting 2022 wordt door het bestuur o.a. subsidie aangevraagd bij de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Oss. We vragen om eenzelfde bijdrage als in de jaren 2020 en 
2021. Daarnaast ramen we conservatief ten aanzien van de inkomsten uit voorlichting op scholen, 
inkomsten via advertenties en inkomsten uit contributie van onze leden (per 1/7/21 hebben we ong. 160 
leden). Daarmee komen we uit op een begroting in balans met inkomsten én uitgaven met een totale 
hoogte van € 30.000,00.  
 

Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag 

2.1 Acties & special 

events 

5.500 Subsidie den Bosch 15.000 

2.2 Werkgroepen 6.000 Subsidie Oss 7.000 

2.3 Voorlichting 5.000 Inkomsten uit 

Voorlichting op Scholen 

3.000 

2.4 Veiligheid 1.500 Inkomsten uit 

Advertenties 

1.000 

2.5 Sport 1.500 Contributie deel leden 4.000 

3.1 Huisvesting en 

Algemene Kosten 

6.500   

3.2 Communicatie (on- 

en offline) 

4.000   

TOTAAL 30.000 TOTAAL 30.000 

 


