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Jaarverslag 2013

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van COC Kennemerland met een presentatie van onze
activiteiten. Het was een uitdaging om de spirit erin te houden na zo’n goed verlopen Roze
Zaterdag 2012 met vele andere roze activiteiten in Haarlem. Enkele vrijwilligers vanuit Haarlem
Roze Stad zijn doorgegaan als bestuurslid in ons COC. Gezamenlijk hebben we een
programma uitgevoerd met als doel een veelzijdig, intensief en gevarieerd aanbod voor onze
doelgroep. Ook in 2013 was het onze uitdaging om voorlichting over seksuele diversiteit aan
jongeren te verzorgen, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en
transgenders (LHBT’s) met verschillende achtergronden te bereiken. Daar blijven we als
bestuur, ondersteund door een aantal trouwe vrijwilligers, ons best voor doen.

Namens het bestuur van COC Kennemerland,

Joyce van Solinge,
voorzitter
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Activiteiten 2013

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 2013 niet afgerond.
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 roze 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 13 januari
2013. 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.
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 Stichting DOCK, Reinaldahuis, Wijkcentrum Binnensteeds en gayhaarlem.nl. Elke maand komen zo’n twintig mensen op de roze salon af. Tijdens de roze salon
waren er in het najaar ook een aantal gastsprekers en –optredens.
Roze Cinema
Voor het organiseren van de roze cinema is er een werkgroep opgericht. In 2013 werd elke
maand, behalve in de zomer, een roze film vertoond in de Pletterij. Na afloop van de film is er
steeds gelegenheid om na te praten en nieuwe contacten op te doen. Met ingang van november
is de film verplaatst naar Bert’s Kookgarage. Op deze plek wordt film kijken gecombineerd met
een heerlijk diner na afloop van de film. Deze nieuwe opzet van de filmmiddag/avond slaat goed
aan bij de leden.
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Gewoon COC
Er is veel behoefte aan een ontmoetingsplek voor LHBT’s 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 de zomer worden er fietstochten georganiseerd die eindigen in café Gewoon.
Inloopavonden vrouwen
In 2013 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.
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.
Fiets- en wandeltochten
Van april t/m september organiseerde de werkgroep Fietsen elke vierde zondag van de maand
een fietstocht in de regio Kennemerland. Het eindpunt was steeds café Gewoon, waar
ontmoetingscafé Gewoon COC plaatsvindt.
Voor maart en oktober stond er een roze wandeling gepland. In maart wandelden zo´n 20
personen mee. De wandeling van oktober kon helaas niet doorgaan, vanwege de slechte
weersomstandigheden.
COC Songfestival
Jaarlijks wordt het Nationaal COC Songfestival georganiseerd. Dit jaar was dat in Maastricht.
Namens COC Kennemerland deed de Haarlemse zanger Jos Zwart mee. Leden van COC
Kennemerland en andere geïnteresseerden konden met COC Kennemerland voordelig
meereizen naar Maastricht om Jos Zwart aan te moedigen.
Smashing COC Indoor Tennistoernooi
Op 12 oktober heeft COC Kennemerland het indoor tennistoernooi ‘Smashing COC´ in de
Haarlemse Fablo tennishal georganiseerd. Er deden 24 fanatieke deelnemers mee, de sfeer
was erg gezellig en de wens om hier een terugkerend evenement van te maken is groot.
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.
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.nl is door
twee vrijwilligers een krans gelegd bij het Monument voor de Gevallenen op de Dreef in
Haarlem.
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Op 19 september heeft de voorzitter van COC Kennemerland ingesproken tijdens de
commissie samenleving van de gemeente Haarlem. Aan de orde is gesteld de afloop van de
koplopergelden na 2014 en de wens om deze gelden/activiteiten voort te zetten, vooral met het
oog op voorlichting op scholen, de roze salon en de module voor het mbo over roze ouderen.
Coming Outdag
11 oktober 2013 was Coming Outdag. COC Kennemerland koos voor een meerdaagse viering
van deze dag: Kennemerland uit de Kast. De avond ervoor was er een speciale editie van de
Roze Salon 55+, met een optreden van Bob Rosé (Roze Kunstlijn), Malle Babbe en Kenau
Hasselaer.
Tijdens deze dag bood COC Kennemerland de wethouder en raadsleden op het stadhuis een
roze ontbijt aan. Gezamenlijk met de wethouder hees de voorzitter de regenboogvlag op het
stadhuis van Haarlem. Tegelijkertijd werd ook de regenboogvlag op het pand van de
publiekshal aan de Raaks gehesen.
’s Middags werd in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken, gay-haarlem.nl en voormalig
Haarlem Roze Stad vrijwilliger Rineke Mesman een middag georganiseerd gericht op
transgenders. In de Sociëteit Vereeniging toonden we de indrukwekkende documentaire
‘Whatever will be’. In deze film is het transitieproces van een transvrouw gevolgd. De vrouw uit
de documentaire was aanwezig om na afloop van de film vragen te beantwoorden, evenals de
regisseur van de film, Esther Prade. Door een panel met deskundigen waarin Tania Barkhuis,
één van de grondleggers van Transgender Netwerk Nederland en Merel Moistra, cabaretière,
zaten, werd onder leiding van Ziggy Klazes met de aanwezigen in de zaal gesproken over de
film en de positie van transgenders. Transgenders verkeren vaak in een kwetsbare positie en
kunnen te maken krijgen met veel onbegrip uit de omgeving. COC Kennemerland wil
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een ontmoetingspunt voor transgenders. De
middag werd tot slot opgeluisterd met een vrolijk lied van Merel Moistra.
’s Avonds organiseerden we in café Gewoon voor zo’n 80 mensen het coming outfeest
‘Gewoon COC XL’.
Op 12 oktober deden 24 mensen mee aan het Smashing COC indoor tennistoernooi. Er stond
ook nog een wandeling gepland voor 13 oktober, deze kon jammer genoeg niet doorgaan
wegens het slechte weer.
Publiciteit
In 2013 zijn we begonnen met het digitaal versturen van nieuwsbrieven aan onze leden en
andere geïnteresseerden. In de nieuwsbrief informeert COC Kennemerland over haar
activiteiten, doet oproepen voor vrijwilligers en eventuele belangrijke thema’s.
Daarnaast houden we onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd via de website
www.coc-kennemerland.nl en de social media kanalen Facebook en Twitter.
Ook worden er geregeld persberichten uitgestuurd over de activiteiten. Af en toe worden deze
door de lokale media geplaatst, wat ook de zichtbaarheid weer vergroot.
Samenwerking
COC Kennemerland vindt het belangrijk om samen te werken. In 2013 heeft COC vooral
samengewerkt met gay-haarlem.nl, Orpheus vereniging voor hulpverlening bij
homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties, voormalig Haarlem Roze Stad vertegenwoordigd
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door Rineke Mesman en Bureau Discriminatiezaken. Het Regenboogplatform is eenmaal bij
elkaar gekomen.
In 2013 heeft COC Kennemerland subsidie gekregen in het kader van de koplopergelden. In dit
traject heeft COC intensief samengewerkt met de andere koploperpartners zoals Bureau
Discriminatiezaken, gay-haarlem.nl en voormalig Haarlem Roze Stad, vertegenwoordigd door
Rineke Mesman. Van deze activiteiten en uitgaven is een apart koploperverslag ‘Van
voorlichting verzekerd’ verschenen.
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
Een belangrijke taak van COC Kennemerland is het geven van voorlichting over seksuele
diversiteit op middelbare scholen, wat 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.
In 2013 heeft COC Kennemerland zich steeds meer losgemaakt van COC Leiden. In 2012 was
er veel contact met COC Leiden in verband met hun expertise en hun faciliteiten. Omdat het
een intensief trainingstraject is, hebben de vrijwilligers een halfjaar opleiding nodig voordat ze
zelfstandig voor een klas kunnen staan. Binnen COC Kennemerland is er een interne
coördinator aangesteld, die de trainingen coördineert. De externe coördinator zorgt voor de
contacten met de scholen.
Voorlichtingslessen
COC Kennemerland heeft haar reikwijdte vergroot. Het doel van 2012 was vooral voorlichters
werven. In 2013 hebben wij met 12 voorlichters 6 scholen van voorlichting voorzien. Dit waren
in totaal 43 klassen. Ongeveer 1000 leerlingen hebben voorlichters van COC Kennemerland
voor de klas gehad.
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Folder voor middelbare scholieren
COC Kennemerland heeft, in 2012, een folder ontwikkeld voor middelbare scholieren. In 2013 is
de folder verbeterd om beter aan te sluiten bij de jongeren. 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.
In totaal zijn 1150 folders gedrukt.
Werving van voorlichters
COC Kennemerland heeft ook geïnvesteerd in flyers voor de werving van voorlichters. Deze zijn
op diverse plaatsen te vinden. Er zijn 250 flyers gedrukt.
Naast de flyer heeft COC Kennemerland ook een demonstratie voorlichtingsles gegeven aan
geïnteresseerden. Hier zijn zowel scholen als nieuwe voorlichters op af gekomen, met als
resultaat 8 nieuwe voorlichters.
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, zijn er trainingen bij COC
Leiden gevolgd en is er een afgevaardigde naar een GSA, Gay Straight Alliance, bijeenkomst
geweest. Ook is er een goede band met de Haarlemse zusterstad Osnabrück, waar in 2013 drie
voorlichters zijn geweest om daar ervaringen te delen als het gaat om voorlichting.

5. Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zou een organisatie als COC Kennemerland niet kunnen functioneren. We
hebben vrijwilligers nodig, voor bijvoorbeeld:
- het geven van voorlichting over seksuele diversiteit op middelbare scholen;
- het verzorgen van filmbijeenkomsten;
- het actueel houden van de website en social media;
- het opvangen van mensen die in gesprek willen over hun coming out;
- het mede organiseren van de Roze Salon 55+;
- het organiseren van de maandelijkse activiteiten zoals ontmoetingscafé ‘Gewoon COC’,
eetgroepavonden;
- organiseren van wandelingen, fietstochten en het tennistoernooi.
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 ‘Gewoon COC X-Mas’ met een
vrijwilligersborrel. Ook in 2014 zal het bestuur zich blijven inspannen om meer vrijwilligers te
werven.
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6. Interne organisatie
ALV
Op 30 mei 2013 vond de reguliere ALV plaats. Tijdens deze ALV zijn de jaarrekening 2012, het
jaarverslag 2012 en het koploperverslag 2012 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Alle
drie de stukken zijn door de aanwezige leden goedgekeurd. Op deze ALV werd ook afscheid
genomen van drie bestuursleden, te weten Kevin Schram, Jurrie Bakema en Vera Wunderink.
Margit Wewer was penningmeester en is herkozen tot algemeen bestuurslid. Daarnaast zijn
twee nieuwe bestuursleden toegetreden, namelijk Diana van den Born (algemeen bestuurslid)
en Léonie Kooij (penningmeester).
Naast het goedkeuren van de stukken hebben twee voorlichters verteld over de inhoud van de
voorlichtingslessen die COC Kennemerland verzorgt op middelbare scholen.
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 2013 ging de roze pluim naar René
van der Laag en Ruud Steenbergen en naar één van de voorlichters: Peter Bartels.
Samenstelling bestuur
In 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Joyce van Solinge, voorzitter (vanaf 3 maart 2012)
Jeltje Rijks, secretaris (vanaf 3 maart 2012)
Margit Wewer, penningmeester (tot 30 mei 2013), herkozen als bestuurslid (vanaf 30 mei 2013)
Diana van den Born, bestuurslid (vanaf 30 mei 2013)
Leonie Kooij, penningmeester (vanaf 30 mei 2013)
Jurrie Bakema, bestuurslid (tot 30 mei 2013)
Kevin Schram, bestuurslid (tot 30 mei 2013)
Vera Wunderink, bestuurslid (tot 30 mei 2013).
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