
 

 

COC NO BRABANT – Jaarverslag en Jaarrekening 2021 
 
Inleiding  
Helaas drukte ook in 2021 het COVID-19 virus een enorm stempel op de samenleving, en daarmee ook op 
alle plannen die wij als vereniging en als community hadden bedacht voor 2021. Waar we hoopten in2021 
eindelijk weer meer ontmoetingen voor onze leden en de LHBTIQA+-gemeenschap te kunnen organiseren, 
werd ons geduld opnieuw op de proef gesteld.  
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 opnieuw digitaal. Maar ook het leuke en 

gezellige “samen” zijn werd opgezocht, o.a. door de organisatie van een digitale Bingo-avond.   

In dit jaarverslag kijken we terug op 2021. Op de pagina’s hierna staat een overzicht van de zaken die we 

konden oppakken. We laten ook zien hoe we het financieel gedaan hebben. Met dit jaarverslag leggen we 

ook meteen verantwoording af aan de beide regenbooggemeenten voor de ontvangen subsidies. Wij 

waarderen de samenwerking met beide gemeenten en blijven ook in de toekomst graag met hen 

samenwerken.  

 
Namens het bestuur COC NO Brabant 

 
 
Anja van Hout, 
Voorzitter 
 
30 mei 2022 
 

 

 

  



 

 

 

Voorlichting 
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 in 
het hele werkgebied van het COC. Veel minder dan de gemiddeld 200 of meer lessen, die we normaliter 
kunnen geven. Het “van Maerlant” in Den Bosch werd koploper qua afname van lessen1, maar liet ook 
meteen zien waarom het daar heel hard nodig was/is om voorlichting te geven. Onze voorlichters werden 
er met stevige uitspraken als “homoseksualiteit wordt in mijn cultuur niet geaccepteerd” geconfronteerd.  
Daarnaast hebben we geprobeerd online voorlichtingslessen te geven, o.a. tijdens een docenten-dag voor 

het Helicon. Maar dit geeft erg weinig ruimte voor het persoonlijke verhaal en werkt dus minder goed dan 

was gehoopt. Evenals in 2020 hadden scholen 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 ook in 2021 weer groter is geworden.  

In samenwerking met HASPEL GGZ ontwikkelden wij al in 2020 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 Maanen.2 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 gemiddeld 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 Lilia Visser (voorlichter), Marvin van Erp (voorlichter), 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 voorlichters beter tot hun recht komen in een fysieke training. 

Helaas konden we noch in 2020, noch in 2021 de training geven, vanwege de corona-maatregelen.  

We zijn er evenwel van overtuigd dat deze training een waardevolle toevoeging aan het 

voorlichtingsaanbod van COC biedt. Ook voor andere partijen, werkzaam in het sociale domein, kan deze 

training enorm interessant zijn. 

Een heel bijzondere vorm van voorlichting mocht onze voorzitter geven op uitnodiging van de 

Nederlandse ambassade in Zwitserland. In oktober werd een grote bijeenkomst georganiseerd voor 

LHBTI-organisaties en ambtenaren van de grotere gemeenten in Zwitserland om hen bij te praten 

over de samenwerking in de regenboogsteden Oss en ’s-Hertogenbosch. Een mooie kans voor wat 

promotie buiten de grenzen van dit bijzondere concept van samenwerking. De bijdrage werd enorm 

gewaardeerd door onze Zwitserse “collega’s”. 

 
1 We gaven hier 16 voorlichtingslessen 
2 Zie voor meer informatie: https://www.haspelggz.nl/ 

https://www.haspelggz.nl/


 

 

 
Ontmoeting & zichtbaarheid 
Met het voortduren van de beperkende maatregelen werd het ook steeds moeilijker onze leden te 
bereiken. De werkgroepen, die normaliter voor een flink aantal mensen een vast ontmoetingsmoment 
bieden,  konden nauwelijks plaatsvinden. Er werden pogingen gedaan om als alternatief elkaar digitaal te 
ontmoeten, maar dit voelde toch voor velen als minder interessant.  
 
Wel een groot succes werd de online Bingo, met als gastheren “Ted & Tio”. Ook het initiatief om onze 
community te bereiken met “de Brabantse Potcast” werd zeer succesvol. Vanaf de eerste aflevering 
groeide het aantal luisteraars gestaag. Inmiddels heeft de Brabantse Potcast ongeveer 800 vaste luisteraars 
en een flink aantal fans.  Met het initiatief #IedereenMagZoenen werden een aantal social media-
campagnes gedaan, ook deze mogen zich verheugen in een steeds stijgend aantal volgers.  
 
Met de zomer in aantocht leek Corona even wat minder aanwezig te zijn. Daarom ontstond het idee om 
mee te doen aan de Bossche Zomer met een aantal activiteiten onder de noemer “Zomerse 
ontmoetingen”. Deze ideeën hebben we, mede dankzij een extra bijdrage vanuit de Cultuurfondsen van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, uitgewerkt én uitgevoerd samen met de DragUp Family en het queer kunst 
collectief “Trek Iets Leuks Uit”. Hoewel niet alle activiteiten in de oorspronkelijk bedachte vorm konden 
worden uitgevoerd (opnieuw aangescherpte corona-regels) werd hiermee wel de basis gelegd voor een 
mooie samenwerking, die in 2022 al een vervolg kreeg. 
 
Met onze fototentoonstelling “Iedereen mag er zijn” bereiken we nog altijd grote groepen mensen, van 

verzorgingshuizen tot scholen etc. Een mooie mogelijkheid om zichtbaar te zijn. Dat zichtbaar zijn proberen 

we ook altijd te bereiken op voor onze community belangrijke dagen als IDAHOBLIT (17 mei), Coming Out 

Day (11 oktober) en Paarse Vrijdag (2e vrijdag december). Naast deze momenten proberen we ook altijd op 

een aantal andere evenementen actief aanwezig te zijn, zoals het Bevrijdingsfestival. Helaas kon dat in 

2021 geen doorgang vinden. Wél mochten we, zoals in andere jaren, op 4 mei in zowel Oss als Den Bosch 

deelnemen aan de officiële kranslegging. Een belangrijk en waardevol moment, ieder jaar weer. 

Vanaf januari 2021 namen we onze intrek in het Ketelhuis aan de Tramkade. Daarmee beschikken we voor 

het eerst in jaren over een eigen pand. Helaas was het pas in het weekend van Coming Out Day mogelijk 

onze opening met de leden te vieren. Het geeft aan hoe ontzettend lastig het in dit 2e coronajaar was om 

feitelijk ontmoeting te realiseren. De opening door wethouder van der Geld werd goed bezocht en er was 

en is groot enthousiasme onder onze leden om vaker tot ontmoeting in het Ketelhuis te komen. 

Activisme 
Helaas blijkt het ook anno 2021 nog altijd hard nodig om op te staan en te ageren tegen discriminatie van 
LHBTIQA+-ers in de Nederlandse samenleving. Zo ondersteunden we als COC NO Brabant de actie van COC 
Rotterdam om in Krimpen aan de IJssel te protesteren tegen de homofobe uitlatingen van dominee Kort.  
Daarnaast namen we het initiatief richting COC Nederland en de andere COC verenigingen om, naar 

aanleiding van de negatieve ontwikkelingen rond acceptatie van LHBTIQA+ in Hongarije, overal in het land 

zoveel mogelijk regenboogvlaggen te hijsen op de dag dat Nederland in Hongarije een wedstrijd afwerkte in 

het kader van het Europees Kampioenschap.  

Beide acties werden een groot succes. 

 



 

 

En verder… 

• Ontwikkelden we een nieuwe website. Dat was hard nodig, en levert op wat we willen, nl. meer 
gebruikers & bezoekers!3 

• Blijven onze social media (vooral Facebook en Instagram) gestaag groeien in aantallen volgers:  
 

 
 

• Hebben onze berichten in 2021 zo’n 22.000 mensen binnen en buiten onze regio bereikt 

• Was onze voorzitter te gast bij het Powervrouwenhour van Pride TV tijdens de Amsterdam Pride in 
augustus 2021 

• Liepen een aantal enthousiaste leden mee met de Pride Walk Amsterdam in juli, waarbij ze ook de 
Brabantse Potcast promoten 

• Waren de 400 Valentijnskaarten (met “potje zoenen” en “happy valentine’s gay”) die we in februari 
2021 via de horeca in den Bosch en Oss verspreidden binnen 2 dagen allemaal weg 

• Konden we helaas wéér geen start maken met de aanpak van (homo)discriminatie op en naast de 
amateursportvelden, maar werd wel een mooie “menukaart” voor sportclubs gerealiseerd in Den 
Bosch, waardoor er een mooi en goed overzicht bestaat van alle mogelijkheden om aan de slag te 
gaan met een effectieve aanpak. Namens het COC sprak onze voorzitter op een (digitale) 
bijeenkomst in april 2021 over het belang van het aanpak van (homo)discriminatie in de sport 

• Konden we helaas óók niet met de horeca in gesprek over het creëren van meer veiligheid in de 
uitgaansgebieden, o.a. door regenboogpunten zichtbaar in de stad aanwezig te laten zijn 

• Werd het verzoek om een laagdrempelig meldpunt voor straatintimidatie en -discriminatie helaas 
niet gehonoreerd in de gemeente ’s-Hertogenbosch4 

• Namen we afscheid van onze kwartaaluitgave “BosschRoze” met de belofte in 2022 over te gaan op 
een digitale nieuwsbrief5 

• Investeerden we in de aanschaf van een flink aantal boeken, waarmee we in het Ketelhuis onze 
eigen bibliotheek met naslagwerken konden maken. 
 

 
  

 
3 Tussen september (start meten) en eind december 2021 ruim 800 unieke bezoekers, die meer dan 3300 pagina’s bekeken 
4 Inmiddels is duidelijk dat in het nieuwe bestuursakkoord 2022-2026 alsnog voorzien wordt in zo’n laagdrempelig meldpunt 
5 Lancering van de nieuwe digitale nieuwsbrief vond plaats in februari 2022. 



 

 

Tot slot: onze uitgaven en inkomsten in 2021 
 
We begonnen het jaar met € 4.261,00 op onze lopende rekening en sloten het jaar af met een positief 
saldo van € 7.671,00. Het feit dat we aan het einde van het jaar een dergelijk positief saldo kunnen 
overleggen heeft vooral te maken met het gegeven dat we tal van zaken niet konden doen door de 
beperkingen vanwege Corona. In overleg met de gemeente den Bosch is besloten een deel van dit geld in 
2022 in te zetten voor het project “Maatjes voor Mekaar”, waarin we samen met Humanitas studenten 
koppelen aan LHBTI-nieuwkomers in de stad, waardoor deze beter en makkelijker hun weg in de stad 
kunnen vinden én ook de weg naar het COC makkelijker kunnen gaan vinden. Daarnaast wordt een deel 
van het beschikbare geld ingezet voor een andere aanpak van het 4-jaarlijkse regenboogdebat in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Hieronder de jaarrekening, zoals opgemaakt door onze penningmeester. Kwijting en decharge worden, mits 
er een positief advies vanuit de Kascommissie ligt, verleend door de Algemene Ledenvergadering van COC 
NO Brabant op 22 juni 2022.  
 

 
 
  

Begroting en werkelijke uitgaven 2021

Uitgaven begroot werkelijk Inkomsten begroot werkelijk

Acties en events 5000 4359 Subsidie Den Bosch 15500 15260

Werkgroepen 5000 4496 Subsidie Oss 7000 7000

Voorlichting 5000 1268 Inkomsten voorlichting 3000 535

Veiligheid 3000 0 Inkomsten advertenties 1500 1040

Sport 3000 0 Contributie leden en donatie 4000 4249

Huisvesting en algemene kosten 6500 9127 Project subsidie Den Bosch 0 9000

(incl. aanpassingen en opknappen Ketelhuis) (tbv Zomerse ontmoetingen)

Communicatie ( on- en offline ) 3500 3929 #IMZ-inkomsten acties 0 855

Zomerse ontmoetingen 0 9193 Vordering op PDF 0 5000

Apparatuur / Merchandise 0 4930

De Nieuwe Gevers 0 2722

(ondersteuning en advies nov 21-nov 22)

TOTAAL 31000 39529 TOTAAL 31000 42939



 

 

 

 

Jaarverslag PrideDonatieFonds 2021 
Het PrideDF van het COC Noordoost Brabant is een fonds voor de financiering en ondersteuning van 
(kleinschalige) activiteiten en projecten, die zich richten op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti ’s) in het werkgebied van COC NO Brabant. Voor 
meer informatie kijk op onze website: https://cocnoordoostbrabant.nl/informatie/activiteiten/pridedf/ 
 

 

 

Dit fonds heeft een beoordelingscommissie die in principe bestaat uit 7 leden. Eén lid is bestuurslid van het 

COC NO Brabant (idealiter de penningmeester). Twee leden zijn van buiten de COC kring, om het bereik, 

het speelveld en het perspectief van het PrideDF te verbreden. De overige vier leden zijn COC leden of COC 

vrijwilligers. 

I.v.m. de bijzondere corona tijd is aan de ledenvergadering in juni 2021 verzocht de huidige commissie 

langer aan te laten blijven. Een verzoek dat akkoord is bevonden. Eén commissielid is begin 2022 gestopt, 

een vervanger is nog niet gevonden.  

In 2021 werd het project ‘In de smaak’, een onconventioneel datingprogramma van de DragUp-Family 

uitgevoerd. Hiervoor werd in 2020 een bijdrage vanuit het PrideDF verstrekt.   

Er zijn in 2021 drie aanvragen ingediend bij de commissie, welke niet werden gehonoreerd om 
uiteenlopende redenen: 
* Zomerse ontmoetingen: bijdragen uit andere fondsen bleken afdoende voor financiering van dit project 
* Voorstelling ONS (Paleis voor Volksvlijt): Dit project is geen kleinschalig project, en past vanuit die optiek 
niet bij het Pride Donatie Fonds 
* Een derde project werd afgewezen omdat de aanvraag onvolledig was; hulp is aan de betrokkene 
toegezegd in de vorm van coaching, maar dit heeft nog niet geleid tot een hernieuwde aanvraag.6  
 

Hierdoor werden in 2021 geen middelen toegekend. Bij de ledenvergadering is afgesproken dat het budget 

wat niet besteed is in 2021 overgeheveld wordt naar 2022. Het PrideDF spreekt de hoop uit eind 2022 het 

gehele budget voor 2021 én 2022 toegekend te hebben.7  

 
6 Ivm privacy kiezen we er voor deze aanvraag niet met naam bekend te maken. 
7 In 2022 inmiddels 2 projecten goedgekeurd en tot dusverre € 7000 toegekend 

https://cocnoordoostbrabant.nl/informatie/activiteiten/pridedf/

