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Jaarverslag 2014

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van COC Kennemerland met een beschrijving van onze
activiteiten.
Voor COC Kennemerland stond 2014 in het teken van samenwerking met andere organisaties.
Als gevolg van gewijzigde subsidieverstrekking zocht COC Kennemerland naast de bestaande
samenwerkingspartners Gay-Haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland contact
met GGD Kennemerland en Stichting KiKid. Samen met deze twee organisaties is een
gezamenlijk project Relaties en Seksualiteit ontwikkeld. Dit alles onder het motto dat we trouw
willen blijven aan onze doelstellingen: emancipatie, integratie, acceptatie en zichtbaarheid van
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in de regio
Kennemerland.
Verder stond ook in 2014 hoog in het vaandel het continueren en intensiveren van de
voorlichtingsactiviteiten aan middelbare scholen. In 2014 hebben we met onze vrijwilligers op 10
scholen 1700 leerlingen bereikt met onze voorlichting. Onlangs bleek opnieuw uit onderzoek
van het SCP dat lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren fors meer problemen ervaren
dan heteroseksuele jongeren. De helft van de openlijke LHB-jongeren werd het afgelopen jaar
gepest of kreeg andere negatieve reacties wegens hun seksuele identiteit. Vandaar dat COC
Kennemerland veel energie blijft steken in jongeren en in de voorlichting op middelbare scholen.
COC Kennemerland wil vanaf deze plek subsidiegever (Koploper) gemeente Haarlem
bedanken. Zonder de bijdrage van de gemeente zou het niet mogelijk zijn geweest veel
verschillende activiteiten te ontplooien.

Namens het bestuur van COC Kennemerland,

Joyce van Solinge,
voorzitter

Margit Wewer,
secretaris
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Activiteiten 2014

1. Informeren, agenderen en ondersteunen
COC Kennemerland vervult in de regio een belangrijke functie als het gaat om het behartigen
van de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders
(LHBT’s). Emancipatie en sociale acceptatie van onze doelgroep is ook in 2014 onverminderd
van belang. Er is een organisatie als het COC nodig voor het bevorderen van individuele
emancipatie van LHBT’s. Ook in de regio Kennemerland werken we aan de integratie van
homoseksualiteit in de samenleving. Het COC erkent en waardeert de diversiteit binnen de
LHBT-gemeenschap en wil er zijn voor jong en oud, man en vrouw in hun coming out proces of
hoe om te gaan met hun seksuele geaardheid. Dit doen we via de website, sociale media en
tijdens bijeenkomsten. Ook ontvangt COC Kennemerland per mail of telefonisch vragen over
allerlei zaken die spelen tijdens de coming out. Soms is er behoefte aan een individueel
gesprek, waaraan we graag gehoor geven of aan doorverwijzing naar personen of organisaties
die beter zijn toegerust dan het COC zelf, zoals Orpheus of Gay Switchboard.
COC Kennemerland vraagt van haar vrijwilligers en bestuursleden zorgvuldig, integer en met
respect om te gaan op het gebied van zelfacceptatie, relaties, kinderen en homo- bi- en
transseksualiteit op het werk.
In de samenwerking met de gemeente en met andere organisaties binnen de regio wil COC
Kennemerland aandacht vragen voor de LHBT-emancipatie in het maatschappelijk domein.

2. Elkaar ontmoeten
Traditioneel starten we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op 24 januari
2014. De bijeenkomst vond plaats in café Gewoon in Haarlem en werd goed bezocht door leden
van COC Kennemerland en betrokkenen uit het netwerk van het COC. Ook waren veel
raadsleden aanwezig die het COC een warm hart toedragen.
Roze Salon 55+
Elke tweede donderdag van de maand vindt de Roze Salon 55+ plaats. Via de salon kunnen
roze 55+ LHBT’s elkaar maandelijks ontmoeten. De Roze Salon 55+ wordt georganiseerd in
samenwerking met Wijkcentrum Binnensteeds, Haarlem Effect, Dock, en Gay-Haarlem.nl. Elke
maand komen zo’n 15 mensen op de roze salon af.
Roze Cinema
Eenmaal in de maand vond een filmavond plaats in Bert’s Kookgarage. Verschillende Gay
classics zijn bekeken zoals ‘A Single man’, ‘Viola di mare’ en ‘Before Night falls’. Na het kijken
van een film konden de bezoekers genieten van een heerlijk (betaalbaar) driegangen diner,
verzorgd door Bert. Op 10 mei keken we met een groot aantal mensen naar het Songfestival,
waar Nederland goed scoorde met Ilse en Waylon. Het Songfestival werd gecombineerd met
een heerlijk diner en een quiz.
Er zijn gesprekken gaande met Pathé Haarlem om te kijken of Pathé eenmaal in de maand
Gay/Lesbian films wil gaan draaien.
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Gewoon COC
Er is behoefte aan elkaar ontmoeten in de regio Kennemerland. Daarom is COC Kennemerland
gestart met een maandelijks ontmoetingscafé in café Gewoon. Op de vierde zondag van de
maand (met uitzondering van juli en augustus) is iedereen welkom in het café. In maart
verzorgde notaris Liesbeth Verhagen een lezing over de wetswijziging Juridisch Ouderschap,
vrouwelijke partner van moeder. Eind mei organiseerden we een BBQ. In de loop van het jaar
werd de opkomst minder, van gemiddeld 15 mensen naar ca 7. Eind 2014 hielden we onze
vrijwilligersborrel in Gewoon COC, met het voornemen om in 2015 het elkaar ontmoeten anders
in te richten.
Inloopavonden vrouwen
In 2014 zijn op afroep twee vrijwilligers beschikbaar geweest voor het opvangen van vrouwen
die over hun coming out willen praten. Sommige vrouwen hebben behoefte aan ondersteuning
omdat ze worstelen met hun gevoelens. In 1-op-1 gesprekken kunnen vrouwen hierover
spreken.
Ook voor mannen die behoefte hebben aan ondersteuning tijdens hun coming out is
desgewenst een mannelijke vrijwilliger oproepbaar.
Eetgroep
De eetgroep is van een klein vast groepje uitgegroeid naar een grote groep met wisselende
deelnemers. De organisatie van de eetgroep is in handen van een vaste vrijwilliger en biedt
onze doelgroep gelijkwaardig contact, nieuwe vriendschappen, gezelligheid en eten met elkaar.
Elke maand at de eetgroep (op eigen kosten) in een restaurant of eetcafé in Haarlem en nabije
omgeving.
Fietstochten
Vanaf april hebben een aantal vrijwilligers eenmaal in de maand fietstochten in de buurt van
Haarlem georganiseerd. De afstand lag steeds rond de 35 km. De fietstocht eindigde altijd in
café Gewoon, zodat aangesloten kon worden bij de maandelijkse borrel.
COC Songfestival
Jaarlijks wordt het Nationaal COC Songfestival georganiseerd. Dit jaar was dat in ‘sHertogenbosch. Namens COC Kennemerland hebben we Theatergroep Eglentier gevraagd
voor een act. De zangers Yannou Tamis en Evelien Hofhuis hebben in Den Bosch opgetreden
onder begeleiding van de schrijvers en componisten van het nummer; Alain Timmers, Hans Vos
en Eric J. Coolen. Het nummer ‘’Welkom aan de start’’ kwam op de zesde plaats. Algemeen
bestuurslid Richel Rijnbergen zat namens COC Kennemerland in de publieksjury.
Smashing COC Indoor Tennistoernooi
Op 12 oktober organiseerde COC Kennemerland het gezellige indoor tennistoernooi, als
onderdeel van het coming out weekend.
Roze netwerk
COC Kennemerland heeft een netwerk opgezet in de vorm van het Regenboogplatform, waarin
de diverse roze ketenpartners in participeren. Dit platform komt op afroep bijeen om
standpunten te bepalen.
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3. Zichtbaarheid
COC Kennemerland vindt het van belang om zichtbaar te zijn in de lokale samenleving en
aandacht te vragen voor de zichtbaarheid van burgers die LHBT zijn. Op verschillende
manieren geven we hier vorm aan.
Op 4 mei nam het bestuur deel aan de dodenherdenking. Samen met Gay Haarlem en Bureau
Discriminatiezaken hebben vrijwilligers een krans gelegd bij het Monument voor de Gevallenen
op de Dreef in Haarlem.
Op 5 mei was COC met een stand aanwezig op het bevrijdingsfestival van Haarlem.
COC Kennemerland was aanwezig bij de jaarlijkse Willem Arondeuslezing. Deze lezing werd in
2014 verzorgd door Boris Dittrich.
Gemeenteraadsverkiezingen
Op 19 maart 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In dat kader had COC samen
met Gay-Haarlem en Bureau Discriminatiezaken een verkiezingspamflet opgesteld. In dit
pamflet vroegen de roze partijen aandacht voor vier kernpunten. Een belangrijk punt voor COC
is dat de voorlichtingsactiviteiten van COC betaald blijven worden door de gemeente. Daarnaast
is extra aandacht nodig voor seksuele diversiteit in de sport en een anti-pestbeleid. Op 12 maart
heeft COC meegedaan aan een verkiezingsdebat in De Pletterij, waar het pamflet met de vier
kernpunten naar voren is gebracht.
Coming Outdag
11 oktober 2014 was het Coming Outdag, deze viel dit jaar op een zaterdag. Vandaar dat COC
Kennemerland koos voor een Kennemerland uit de Kast weekend met meerdere activiteiten.
Op donderdagavond startten we in restaurant Stempels met een roze business borrel. Samen
met Gay Haarlem en Bureau Discriminatiezaken organiseerde COC Kennemerland een
bijeenkomst voor werkgevers en personeelsfunctionarissen over Diversiteit op de werkvloer.
Lisette Kuyper van het Sociaal Cultureel Planbureau gaf een interessante presentatie over het
SCP onderzoek naar de positie van LHBT's op de arbeidsmarkt. Vervolgens gaf Peter Zerp,
Supplier Inclusion Manager van Accenture en betrokken bij Workplace Pride, een toelichting op
de aanpak in zijn bedrijf. We sloten af met een netwerkborrel.
Vrijdagochtend boden wij wethouder Jack Van der Hoek en raadsleden op het stadhuis een
roze ontbijt aan. Dit is een jaarlijkse traditie aan het worden. Gezamenlijk met raadslid Jeroen
Boer hees COC Kennemerland de regenboogvlag op het stadhuis van Haarlem. Tegelijkertijd
werd ook de regenboogvlag op het pand van de publiekshal aan de Raaks gehesen.
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Vrijdagavond konden COC leden in bioscoop Pathé een voorpremière zien van de film Pride.
De bezoekers kregen een roze bubbel aangeboden van gaycafé de Wilsons. Zaterdagavond
organiseerden we in Café Gewoon voor zo’n 60 mensen het coming outfeest ‘Gewoon COC
XL’.
Op 12 oktober deden 20 mensen mee aan het gezellige Smashing COC indoor tennistoernooi.
Publiciteit
In 2014 informeerden wij onze leden via de digitale nieuwsbrief over onze activiteiten.
Daarnaast houden we onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd via de website
www.coc-kennemerland.nl en de social media kanalen Facebook en Twitter. In 2014 is onze
website ten opzichte van 2013 beter bezocht: 4.874 (unieke) gebruikers, in 2013 3.520.
Ook worden er geregeld persberichten uitgestuurd over de activiteiten. Af en toe worden deze
door de lokale media geplaatst, hetgeen de zichtbaarheid weer vergroot.
Samenwerking
COC Kennemerland vindt het belangrijk om samen te werken. In 2014 heeft COC vooral
samengewerkt met Gay-haarlem.nl, Orpheus vereniging voor hulpverlening bij
homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties en Bureau Discriminatiezaken.
Koplopergeld
In 2014 heeft COC Kennemerland subsidie gekregen in het kader van de koplopergelden. In dit
traject heeft COC intensief samengewerkt met de andere koploperpartners Bureau
Discriminatiezaken, Gay-haarlem.nl en voormalig Haarlem Roze Stad, vertegenwoordigd door
Rineke Mesman. Van deze activiteiten en uitgaven is een apart koploperverslag ‘Seksuele
diversiteit in het onderwijs’ verschenen. Het accent in 2014 lag opnieuw bij de voorlichting in het
middelbaar onderwijs. Daarnaast is onderzocht of voor CIOS een module rond seksuele
diversiteit ontwikkeld kon worden in navolging van de module roze ouderen voor het Nova
college in Haarlem. Daarnaast zijn 12 praatkaarten ontwikkeld met een lesbrief voor groepen 7
en 8 van het basisonderwijs. De docent kan met deze kaarten het gesprek aangaan over
verschillende relatievormen. Deze kaarten zullen in 2015 aan wethouder Merijn Snoek, die
onderwijs in zijn portefeuille heeft, worden overhandigd.
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Samenwerking Stichting Kikid en GGD Kennemerland
Vanaf juli 2014 werkt COC Kennemerland samen met Stichting Kikid en GGD Kennemerland. In
een apart prestatieplan is weergegeven dat COC samen met Kikid optrekt om scholen te
benaderen voor voorlichtingslessen (van COC) of theatervoorstellingen met jongeren (door
Kikid). De GGD kan scholen een adviesgesprek aanbieden over hoe een school een ‘Gezonde
school’ kan worden, een landelijk programma van de GGD. Deze samenwerking loopt in elk
geval tot en met december 2015.
COC Nederland
Het bestuur heeft regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten van COC Nederland bijgewoond.
Op deze wijze maakt COC Kennemerland kennis met andere besturen en leert zo van
ervaringen van andere COC’s.

4. Voorlichting en jongeren
Voorlichting
Een belangrijke taak van COC Kennemerland is het geven van voorlichting over seksuele
diversiteit op middelbare scholen, dat sinds 1 december 2012 verplicht is gesteld. Uit onderzoek
blijkt dat veel leerlingen zich nog altijd onveilig voelen op hun middelbare school om voor hun
homoseksuele gevoelens uit te komen. Ook blijkt dat onder homoseksuele jongeren het aantal
suïcidepogingen groter is ten opzichte van hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Met het
verzorgen van voorlichting over seksuele diversiteit probeert het COC Kennemerland een
bijdrage te leveren aan een veiliger klimaat op middelbare scholen om uit de kast te komen en
de sociale acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten.
Opleiding volgens Leidse COC methode
Omdat het bestuur het belangrijk vindt om een goede kwaliteit van de voorlichtingslessen aan te
bieden is ervoor gekozen om de vrijwillige voorlichters op te leiden volgens de zogenaamde
Leidse COC methode (vernoemd naar de methode van COC Leiden). Deze methode houdt in
dat twee voorlichters voor de klas staan, waarbij één voorlichter uitsluitend vragen stelt aan de
leerlingen. De vragen beginnen met het thema discriminatie in brede zin en trechteren
vervolgens naar het thema seksuele diversiteit. Er is continue een interactieve dialoog met de
leerlingen. Door uitsluitend vragen te stellen wordt er niets aan de leerlingen opgedrongen. Aan
de orde komt ook de vraag of leerlingen de school als een veilige plek ervaren. Hoewel de
meeste leerlingen in eerste instantie aangeven dat ze de school een veilige plek vinden, blijkt
uiteindelijk dat dit voor homoseksuele leerlingen minder het geval is. De voorlichtingsles laat
zien en voelen hoe het is om anders te zijn en uitgesloten te worden. De lessen sluiten goed
aan bij de leefwereld van jongeren.
Voorlichtingslessen
COC Kennemerland richt zich voornamelijk op de regio Haarlem. Er zijn in 2014 in totaal 74
voorlichtingslessen gegeven op 10 scholen aan 1708 leerlingen. Het gaat hier om de tweede
helft van het schooljaar 2013 – 2014 en de eerste helft van het schooljaar 2014 -2015.
Aanpassen methode
In 2014 zijn er veel voorlichtingen gegeven. Om te zorgen dat de lessen zo goed mogelijk
gegeven worden zijn er voorafgaand aan de voorlichtingen gesprekken met de school. Daarin
kunnen wensen en verlangens van de school naar voren komen. COC Kennemerland probeert
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zoveel mogelijk in die wensen te voldoen. Dat betekent dat de methode soms wordt aangepast
of andere methodes en educatieve voorlichtingspellen gespeeld worden.
Folder voor middelbare scholieren
COC Kennemerland heeft een folder ontwikkeld voor middelbare scholieren. De folder geeft
handige adressen waar leerlingen terecht kunnen voor hulpvragen. Adressen voor jongeren die
met homoseksuele of biseksuele gevoelens rondlopen, transgenderjongeren en voor jongeren
die vanwege een religieuze achtergrond moeite hebben met de hiervoor genoemde thema’s.
COC Kennemerland reikt deze folders uit na afloop van een voorlichtingsles op middelbare
scholen. Deze folders worden elk schooljaar geüpdatet.
Werving van voorlichters
De werving van voorlichters gaat via flyers en de demonstratie-voorlichtingsles. In deze les
laten twee voorlichters zien hoe de voorlichting op een middelbare school wordt gegeven.
Afgelopen jaar heeft dat geen nieuwe voorlichters voor COC Kennemerland opgeleverd. Vooral
de regionale politiek is erg geïnteresseerd in deze demonstratie. Het werven van nieuwe
voorlichters is een groot aandachtspunt voor 2015. Het aantal actieve voorlichters is van 16
naar 13 vrijwilligers gedaald.
Vergroting van expertise
Om onze expertise te vergroten sluiten wij ons aan bij landelijke overleggen en trainingen. Zo
zijn er voorlichters naar de Nationale COC voorlichterdag geweest. Een dramadocent heeft een
workshop gegeven over lichaamshouding in de klas, deze workshop heeft veel opgeleverd voor
de voorlichters. Ook is er een informatiebijeenkomst geweest over transgenders.
Evaluatie leerlingen Haarlem College
Op het Haarlem college zijn we in 2014 gestart met een evaluatieformulier voor de leerlingen
over de voorlichtingsles die zij hebben gekregen. De 13 klassen met in totaal 243 leerlingen
gaven gemiddeld, op een schaal van 1 tot 10, een 7,5 voor de voorlichtingsles die ze hadden
gekregen. Er zullen vaker van deze evaluatieformulieren aan leerlingen worden uitgedeeld.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Vanaf het schooljaar 2014 – 2015 heeft COC Kennemerland al haar voorlichters verplicht om
een VOG te tonen. Om de veiligheid van een kwetsbare groep, jongeren, te waarborgen is er
besloten dat vanaf tweede helft van 2014 elke voorlichter een VOG moet hebben getoond voor
dat de voorlichter voor de klas mag staan.
Jong & Out Haarlem
Sinds Juni 2014 zijn er maandelijkse meetings voor jongeren tot en met 18 jaar in Haarlem.
Deze meetings gaan onder de naam Jong&Out Haarlem en hebben elke tweede zondag van de
maand plaatsgevonden. De meetings werden door wisselende aantallen bezocht. Gemiddeld
zijn er 8 a 9 jongeren per meeting. De jongste bezoeker is 14 jaar. De meeste bezoekers zijn
rond de 16 jaar. De Jong&Out meetings zijn laagdrempelige meetings voor jongeren die of al uit
de kast zijn of nog twijfelen over hun seksuele geaardheid. De meeting worden bezocht door
zowel jongens, meisjes en enkele trans-jongeren. Er wordt via sociale media, flyers en een
landelijk platform (jongenout.nl) ‘’reclame’’ gemaakt voor de meetings. De meetings hebben in
De Pletterij, lange Herenvest 122, plaatsgevonden. Elke maand worden er van te voren
activiteiten bedacht. De activiteiten varieerden van bordspelletjes, film, muziek en in december
is het sinterklaas dobbelspel gespeeld.
(Vanaf 2015 worden de meetings elke tweede zaterdag van de maand gehouden)
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Contact Jong&Out Nederland
Er is regelmatig contact met de projectmanager Jong&Out van COC Nederland. Ook worden er
jaarlijkse evaluaties bijgewoond en wordt er tussen Jong&Out groepen kennis en ervaring
gedeeld via diverse kanalen.
Begeleiders
Er zijn in totaal zes vrijwilligers van rond de twintig als begeleiders. Twee homoseksuele
mannen, drie lesbiennes en een trans-man. Allen beschikken, overeenkomstig de wens van
COC NL, over een verklaring omtrent gedrag (VOG).

5. Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zou een organisatie als COC Kennemerland niet kunnen functioneren. Er
zijn vrijwilligers actief op diverse fronten:
- het geven van voorlichting over seksuele diversiteit op middelbare scholen;;
- het begeleiden van jongeren tijdens de Jong&Out Haarlem meetings;
- het actueel houden van de website en social media;
- het opvangen van mensen en met hen in gesprek gaan over hun coming out;
- het mede organiseren van de Roze Salon 55+;
- het organiseren van activiteiten waar LHBT-ers elkaar ontmoeten, zoals de maandelijkse
eetgroepavonden, filmbijeenkomsten, wandel- en fietstochten en het tennistoernooi COC
Smashing;
- het organiseren van een borrel of een feestje.
COC Kennemerland heeft circa 30 vrijwilligers. Het blijft een inspanning om voldoende nieuwe
vrijwilligers te vinden die zich voor één van de activiteiten willen inzetten. Aan het eind van het
jaar heeft het bestuur de vrijwilligers bedankt tijdens de Sing along eindejaarsborrel.

6. Interne organisatie
ALV
Op 5 maart 2014 vond de reguliere ALV plaats. Tijdens deze ALV zijn de jaarrekening 2013, het
jaarverslag 2013 en het koploperverslag 2013 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Alle
drie de stukken zijn door de aanwezige leden goedgekeurd. Op deze ALV werd ook afscheid
genomen van bestuurslid Jeltje Rijks. Richel Rijnbergen is als nieuw bestuurslid toegetreden.
Margit Wewer als algemeen bestuurslid heeft de taak van secretaris op zich genomen. Joyce
van Solinge is voor een tweede termijn herkozen als voorzitter.
Na het formele deel van de ALV waren voor het tweede deel vertegenwoordigers van een
politie-eenheid Roze in Blauw NH uitgenodigd. Roze in Blauw-teams houden zich specifiek
bezig met de bestrijding van LHBT-discriminatie in hun regio en met opvang en begeleiding van
slachtoffers van anti-LHBT geweld.
Roze pluim
Het bestuur vindt het belangrijk dat vrijwilligers, die de kern van de organisatie vormen, worden
gewaardeerd voor hun inzet. Daarom reikt het bestuur tijdens de ALV de roze pluim uit aan
vrijwilligers die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt. In 2014 ging de roze pluim naar
Nadieh Rijnbergen, coördinator voorlichting.
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Samenstelling bestuur
In 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Joyce van Solinge, voorzitter (vanaf 3 maart 2012)
Jeltje Rijks, secretaris (tot 5 maart 2014)
Margit Wewer, bestuurslid (vanaf 2 juli 2011) en secretaris (vanaf 5 maart 2014)
Léonie van der Kooij, penningmeester (vanaf 30 mei 2013)
Richel Rijnbergen, bestuurslid (vanaf 5 maart 2014)
Diana van den Born, bestuurslid (tot 1 december 2014)
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