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1. VOORWOORD  
Op het moment van vaststellen van dit jaarplan voor 2023 is het juni 2022. We kijken dus best ver vooruit, 
zeker als we weten hoe ontzettend snel zaken kunnen veranderen. Dat hebben we geleerd door en tijdens 
de coronapandemie. Maar helaas zijn er meer onzekerheden op het moment dat we dit jaarplan schrijven. 
Zo is het bijvoorbeeld nog onduidelijk wie de voorzitterstaak op zich gaat nemen de komende jaren, wat 
maakt dat het COC NO Brabant mogelijk (tijdelijk) voorzitter-loos verder moet. 
 
Maar toch nu alvast een vooruitblik. In eerdere jaarplannen gaven we aan de beschikbare 
(subsidie)middelen vooral in te willen zetten voor de zgn. kwetsbare groepen 
(jongeren/transgender/biseksueel/bi-cultureel /LHBTI+-ers met beperking/ouderen). Dat blijft ook in 2023 
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.   
 
Verder heeft het bestuur de nadrukkelijke wens om de 2e helft van 2022 aan de slag te gaan met het maken 
van een nieuw meerjarig strategisch kader. Daarbij zullen we aansluiten bij de uitgangspunten zoals die zijn 
vastgesteld voor het strategisch kader van COC Nederland.  Uitgangspunt blijft natuurlijk dat we als COC NO 
Brabant 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.  
 
w.g. het Bestuur 
1 juni 2022 
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2. Wat gaan we doen in 2023? 
Na 2 jaren waarin er nauwelijks iets kon door de aanhoudende invloed van de COVID19-pandemie, zien we 
in 2022 gelukkig het leven weer echt op gang komen. En dat merken we ook bij het COC NO Brabant. Er 
worden ideeën voor activiteiten in het Ketelhuis-Tramkade aangedragen en geëffectueerd. We kunnen ook 
weer veel meer zichtbaar zijn op straat, door o.a. acties bij Bevrijdingsfestival en op andere momenten. Dat 
die zichtbaarheid belangrijk is wordt duidelijk uit onderzoeken die de laatste jaren steevast laten zien dat 
de acceptatie van LHBTIQA+-ers eerder daalt dan stijgt in de Nederlandse samenleving. Dat baart zorgen en 
vraagt om een actieve houding vanuit het COC NO Brabant. 
 
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. De Regenbooggelden vanuit het Ministerie van 
OCW zijn tot en met 2022 toegezegd. Op het moment van schrijven van dit jaarplan 2023 is daarmee 
onduidelijk of beide gemeenten ook in 2023 hun financiering van het COC zullen voortzetten. Wij 
vertrouwen er echter op dat dit wél gebeurt, ook omdat zowel politiek als ambtelijk in beide steden 
nadrukkelijk wordt aangegeven het belang te zien van een stevig beleid op dit punt.  
In ’s-Hertogenbosch resulteerde dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in de agenda Qleurrijk 
2022-2026 waarin 8 concrete actiepunten zijn opgenomen voor de komende bestuursperiode1. 
In Oss loopt het regenboogstadbeleid nog door tot het einde van deze nieuwe bestuursperiode. Daarmee is 
de focus van de stad ook voor de komende jaren helder. Daarnaast heeft het COC NO Brabant de 
gemeenten in haar werkgebied aangeschreven om met de raden van die gemeenten kennis te maken en 
zoveel mogelijk ook daar te komen tot soortgelijke afspraken als in de Qleurrijk-agenda. 
 
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 LHBTIQA+-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. 
Maar “Corona” heeft ons geleerd dat je ook op andere manieren zichtbaar kunt zijn, o.a. door online-
campagnes. Ons bereik van LHBTIQA+-ers via Facebook en Instagram is de voorbije jaren flink gestegen, 
een stijgende lijn die we graag vasthouden. Ook onze vernieuwde website mag er zijn, en wordt steeds 
beter gevonden.  
 
In algemene zin zijn er voor een organisatie als het COC NO Brabant twee grote uitdagingen: het werven 
van nieuwe leden en vinden van voldoende vrijwilligers voor de diverse activiteiten die we zouden willen 
uitvoeren. De “corona-jaren” hebben niet echt in positieve zin geholpen op dit vlak. Daarom heeft het 
bestuur de hulp in geroepen van “de Nieuwe Gevers” om ons te helpen wervingsacties en dergelijke op te 
zetten, die mogelijk weer helpen om een bredere basis te bouwen voor ons COC. De Nieuwe Gevers 
hebben ook al geholpen met het bouwen van de structuur om met regelmaat een digitale nieuwsbrief te 
kunnen rondsturen en zullen ook ondersteunen bij de realisatie van een nieuw strategisch kader. 
 
Voor deze acties en special events reserveren we in de begroting 2023: € 6.000,00. 
  

 
1 Zie bijlage 1 



 

3 
 

 
2.2 Kwetsbare doelgroepen binnen onze gemeenschap 
Onze werkgroepen vormen een belangrijke basis onder de activiteiten van het COC. Daarbij hebben we het 
vooral over jongeren, ouderen, LHBTIQA+-ers met een migrantenachtergrond, en LHBTIQA+-ers met een 
beperking. Voor een aantal van deze groepen worden vanuit het COC meerdere bijeenkomsten per jaar 
georganiseerd. Bij sommige groepen gaat het dan om maandelijkse bijeenkomsten, bij andere groepen 
betreft het kwartaalbijeenkomsten.  
 
Voor onze jongeren zijn er in onze regio maar liefst 2 werkgroepen. De J&O-groep in ’s-Hertogenbosch is 
eind 2021 tijdelijk gestopt, mede onder invloed van corona. In 2022 hebben we de samenwerking met 
PowerUp gezocht, teneinde een solide basis te kunnen vinden voor nieuwe J&O-activiteiten. Daarnaast is in 
2022 eindelijk de J&O-groep in Boxtel kunnen starten. Voor de doelgroep vanaf 18 jaar blijkt het lastig iets 
te organiseren wat daadwerkelijk bij hun behoefte aansluit. Zij vinden toch meer en beter hun weg in het 
“reguliere uitgaansleven”. Voor de J&O-activiteiten reserveren we in 2023 een budget van € 1200,00. 
 
Voor ouderen wordt al sinds jaren meerdere keren per jaar met succes een ‘salon’ georganiseerd in 
Knillispoort. Het gaat daarbij om een kleine, maar zeer trouwe groep van deelnemers. Dit blijven we 
natuurlijk graag ondersteunen. Na een paar mooie jaren “Bij Katrien” is de OokZo-groep inmiddels verhuisd 
naar Station Zuyd. De nieuwe plek wordt enorm gewaardeerd en de Ook Zo-groep voor LHBTIQA+-ers met 
een verstandelijke beperking komt 12 keer per jaar  bij elkaar. Dus ook hier blijven we graag een bijdrage 
aan leveren. Sinds maart 2022 faciliteren we in het Ketelhuis een ontmoeting van Transpersonen. 
Momenteel nog een kleine(re) groep, maar de deur van het Ketelhuis staat op de laatste vrijdag van de 
maand open voor hen die graag eens elkaar willen spreken. Voor deze werkgroepen reserveren we € 
600,00 per groep. 
 
Een bijzonder kwetsbare groep vormen verder de LHBTIQA+-ers met een migranten achtergrond. Zij 
hebben vaker last van een onveilige thuissituatie doordat ook vanuit geloofsovertuiging hun geaardheid 
niet wordt geaccepteerd. Via het project “Maatjes voor Mekaar” ondersteunen we sinds 2022 als COC een 
initiatief vanuit Humanitas om deze mensen via een maatje hun weg in de Nederlandse maatschappij te 
laten vinden. Dat doen we ook in 2023, door het project “Maatjes voor Mekaar” met een bijdrage van  
€ 1.000,00 te ondersteunen. Voorts gaan we in gesprek met de gemeente om in het kader van de 
inburgering van nieuwkomers “LHBTI-vraagstukken” ook onderdeel te laten zijn van het programma 
Bossche Sferen, dat in de aanloop naar het inburgeringsexamen aan de nieuwkomers wordt gegeven. We 
denken aan het geven van voorlichting of soortgelijke activiteiten. We reserveren 250,00 voor een eigen 
bijdrage aan dit project. 
 
Voor “kwetsbare groepen” reserveren we € 4.250,00 in onze begroting van 2023. Daarnaast reserveren we 
nog eens € 750,00 voor evt. nieuwe initiatieven.  
 
2.3. Voorlichting 
Het geven van voorlichting op scholen is een kerntaak van het COC NO Brabant. Het gros van de 
voorlichtingen wordt gegeven in het middelbaar onderwijs. Gelukkig zien we daar nog altijd een groei in het 
aantal scholen dat de voorlichting belangrijk vindt. Tegelijk moeten we constateren dat nog steeds niet alle 
scholen voorlichting over LHBTIQA+-zaken geven.  
We zijn als COC NO Brabant van mening dat juist ook op basisscholen veel meer voorlichting gegeven zou 
moeten worden. Daarom hebben we in de Qleurrijk Agenda bepleit om niet alleen in het Voortgezet 
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Onderwijs maar ook in het Primair Onderwijs een coördinator in te zetten, die actief met scholen in gesprek 
gaat en hen wijst op de mogelijkheden voor voorlichting en onderwijs over LHBTIQA+-zaken. In andere 
gemeenten bepleiten we het initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een menukaart én zo’n 
coördinator na te volgen, omdat we in den Bosch zien dat deze aanpak werkt.   
Gelukkig heeft het COC NO Brabant een mooie voorlichtersgroep, die met veel enthousiasme deze 
belangrijke activiteit uitvoert. 
 
In het voorjaar 2022 kon eindelijk het project voor voorlichting aan en voor POH-GGZ 
(praktijkondersteuners) worden gerealiseerd (na uitstel vanaf najaar 2020). Deze voorlichting wordt samen 
met het COC Noordoost Brabant, huisartsen 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. De eerste editie was een groot succes, waarna is besloten deze voorlichting met regelmaat te gaan 
herhalen.  
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 LHBTIQA+-ers in hun stad. Dat kon niet opgepakt worden vanwege de coronapandemie. Toch willen 
we in het najaar van 2022 opnieuw proberen met de horeca in den Bosch en Oss om tafel te gaan en hen 
zover zien te krijgen dat ook zij zich “regenboogpunt"2 noemen: een plek waar je als LHBTIQA+-er veilig uit 
kunt gaan. Daar zullen we ook voor samenwerken met onze Roze in Blauw vertegenwoordigers.  
 
Budget voor veiligheidszaken bedraagt: € 1.000,00. Daaruit bekostigen we evt. ook de inzet voor realisatie 
van regenboogpunten in de centra van ’s-Hertogenbosch en Oss. 
 
2.5 Sport 
In de agenda Qleurrijk 2022-2026 is als actiepunt opgenomen dat de gemeente den Bosch harder op gaat 
treden tegen sportclubs die niet actief aan de slag gaan om (LHBTIQA+-)discriminatie tegen te gaan. Met als 
ultieme stap het evt. stopzetten van subsidies.  De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een menukaart 
gemaakt voor clubs om zelf aan de slag te kunnen gaan met aanpak van discriminatie en racisme. We 
hopen samen te gaan werken  met een paar clubs, die zo het goede voorbeeld geven. Ook willen we 
inzetten op het gebruik van deze menukaart door meer gemeenten in onze regio.  
In de begroting reserveren we voor projecten in de sport € 1.000,00.  
 
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 (m.u.v. Ook Zo! en de Ouderensalon) bij elkaar komen en 
onze bestuursvergaderingen plaatsvinden. Daarnaast zullen ook meer incidentele bijeenkomsten mogelijk 
worden. Vanaf juni 2022 organiseren we een 2-wekelijkse inloop-avond.   
 
 
 

 
2 In 2019 deed Den Bosch o.a. door inzet vanuit RADAR een succesvolle proef met zgn. “regenboogpunten” in den 
Bosch-West. 
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Voor onze vrijwilligers organiseren we jaarlijks een vrijwilligersdag om hen te bedanken voor hun harde 
werk. Incidenteel kennen we daarnaast een vergoeding toe aan vrijwilligers voor geleverde inzet.  
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 € 6.000,00. 
 
3.2. Zichtbaarheid, communicatie en merchandise  
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 én wordt ons bereik steeds groter. 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 is een digitale nieuwsbrief, die in 2022 het licht zag. 
 
Voor de publieksacties (zie hiervoor ook par. 2.1) en bijzondere projecten waaraan we een bijdrage 
leveren, zoals Bevrijdingsdag, schaffen we promotiemateriaal aan. Daarbij zetten we vooral in op het 
uitdragen van een simpele doch doeltreffende boodschap: #IedereenMagZoenen. Tijdens Bevrijdingsdag 
2022 hebben we voor het eerst gekozen voor het verkopen van merchandise, zoals bandjes met deze tekst 
en ook regenboogvlaggen. Dit werd een groot succes, en zullen we dus naar de toekomst toe zeker vaker 
doen. Vanaf april 2021 ondersteunt het COC NO Brabant de podcast “De Brabantse Pot-cast”. Gelet op het 
succes van deze podcast-serie (ruim 700 vaste luisteraars) blijven we dat initiatief van harte steunen door 
de kosten voor het publiceren van de afleveringen voor rekening van het COC NO Brabant te nemen. 
 
Het budget voor “zichtbaarheid en communicatie” begroten we in 2023 op € 6.000,00.  



 

6 
 

4. Tot slot: het financiële plaatje. 
Voor het rond krijgen van de begroting 2023 wordt door het bestuur o.a. subsidie aangevraagd bij de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Oss. Daarnaast ramen we conservatief ten aanzien van de 
inkomsten uit voorlichting op scholen, inkomsten via advertenties en merchandise evenals inkomsten uit 
contributie van onze leden (per 1/6/22 hebben we ong. 170 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 

6.000 Subsidie den Bosch 15.000 

2.2 Kwetsbare groepen 5.000 Subsidie Oss 7.000 

2.3 Voorlichting 5.000 Inkomsten uit 

Voorlichting op Scholen 

3.000 

2.4 Veiligheid 1.000 Inkomsten uit 

merchandise & 

advertenties 

1.000 

2.5 Sport 1.000 Contributie deel leden 4.000 

3.1 Huisvesting en 

Algemene Kosten 

6.000   

3.2 Communicatie (on- 

en offline) 

6.000   

TOTAAL 30.000 TOTAAL 30.000 
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