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Voorwoord  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van COC Kennemerland met een beschrijving van onze 

activiteiten.  

 

Waar 2015 nog in het teken stond van verandering en behoud, laat 2016 zich het beste 

omschrijven als een jaar van verdieping en verbreding. De koers die in 2015 werd ingezet, 

waarbij heel bewust werd gekozen om de inzet van COC Kennemerland te richten op de 

belangrijkste pijlers ‘Jong & School’ en ‘50+’ werd in 2016 concreter uitgebreid en verdiept, 

onder andere door het organiseren van voorlichting aan jongeren op de basisscholen en de 

Roze Salon in Velsen. Het bestuur van COC Kennemerland is er nog steeds van overtuigd dat 

de activiteiten voor deze groepen het beste passen bij de doelen van COC Kennemerland en 

bijdragen aan een duurzame verbetering van de acceptatie van de diversiteit waar wij voor 

staan. 

 

Verbreding van de activiteiten vond plaats door het ontwikkelen en organiseren van een lokale 

versie van het maatjesproject voor LHBT-vluchtelingen, ‘Cocktail’. In samenwerking met 

welzijnsorganisatie DOCK werd een coördinator aangesteld en werden vrijwilligers geworven. 

Ook met deze activiteit draagt COC Kennemerland bij aan de acceptatie van de diversiteit, 

terwijl tegelijkertijd ondersteuning geboden kan worden aan nieuwe Haarlemmers met een 

LHBT-achtergrond.  

 

Om deze activiteiten allemaal goed te kunnen organiseren werkt COC Kennemerland samen 

met partijen in de stad en de regio, zoals de gemeente Haarlem, het bureau Discriminatiezaken, 

Gay-Haarlem en DOCK. Samen  met hen werken we aan draagvlak voor onze activiteiten. 

Activiteiten die vervolgens alleen kunnen plaatsvinden door de tomeloze inzet van onze 

vrijwilligers die we niet genoeg kunnen bedanken voor hun belangeloze en tomeloze inzet.   

 

Namens het bestuur van COC Kennemerland, 

 

 

Wouter Rutten,   Els Holthuis, 

voorzitter     secretaris 
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Activiteiten 2016 

 

 Informeren, agenderen en ondersteunen 

Agenderen 

COC Kennemerland vindt het belangrijk om ten behoeve van de agendering samen te werken 

In 2016 gebeurde dat vooral met Gay-haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken in de 

‘Regenboogcoalitie’. Met deze partners voert COC Kennemerland geregeld agenderingsoverleg 

met de gemeente Haarlem en afstemming van het gemeentelijke beleid met die partners.  

 

Bestrijding homofobie 

In het overleg is ook uitvoerig gesproken over het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad dat 

moet leiden tot een nieuwe focus op het Haarlemse homobeleid. De gemeenteraad droeg het 

college op om op basis van het initiatiefvoorstel in gesprek te gaan met bestaande partijen in de 

stad en met 1 of 2 partijen buiten de stad om intensivering de bestrijding van homofobie, met 

name onder migranten- en vluchtelingengroepen. Dit heeft geleid tot een actieplan van de 

gemeente dat bestaat uit de volgende punten:  

 

 Bezoekronde door VON aan zelforganisaties als voorgesprek ter activering. 

 Overleg zelforganisaties, gemeente, Regenboogpartners en VON. Maken van afspraken 

voor vervolggesprekken en deelname aan het programma Changemakers. 

 Uitvoering project Changemakers 2016 en 2017. 

 Optredens theater AanZet. 

 Organisatie Filmfestival ‘Queer & migrant filmfestival’ in 2016. 

 Afsluitende bijeenkomst (evaluatie en expertmeeting) najaar 2017 

 

Deze activiteiten worden in 2017 geëvalueerd.  

 

Gemeentelijke ondersteuning 

In 2016 heeft Bureau Discriminatiezaken voor de ‘Regenboogcoalitie’ een subsidie ontvangen 

voor de organisatie van een aantal activiteiten samen met de partners Gay-Haarlem.nl en COC 

Kennemerland. Het ging hier om de Roze Salon,  het Pink Panel en Sport (verklaring gelijke 



 

4 
 

behandeling, LHBT beleid in sportnota gemeente Haarlem). En een aantal culturele activiteiten, 

zoals de Roze Kunstlijn.  

Individuele ondersteuning 

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 2016 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 – ook in 2016 zijn op afroep vrijwilligers beschikbaar 

geweest om mannen en vrouwen die worstelen met hun coming-out te ondersteunen - of aan 

doorverwijzing naar personen of organisaties die beter zijn toegerust dan het COC zelf, zoals 

Orpheus of Gay Switchboard.  

Vluchtelingen en statushouders 

Ondanks eerdere berichten vanuit het bestuur om geen maatjesproject voor LHBT asielzoekers 

in Haarlem te starten, zijn we toch in juni 2016 gestart met het zgn. Cocktailproject. Dit is een 

project dat al bij een aantal COC lidverenigingen draait. Cocktail Kennemerland is een 

samenwerking tussen COC Kennemerland en de welzijnsorganisatie DOCK. Onze aarzelingen 

in eerste instantie lagen bij het dragen van verantwoordelijkheid voor een dergelijk project, waar 

we als vrijwilligersorganisatie niet aandurfden. Door het convenant met Dock te sluiten kwam de 

verantwoordelijkheid bij hen te liggen. Er werd een coördinator aangesteld, die samen met een 

van onze bestuursleden het project zou gaan dragen. Er hadden zich veel mogelijke maatjes 

aangemeld. Deze hebben allemaal een intakegesprek gehad en een aantal hebben we 

succesvol aan een LHBT asielzoeker kunnen koppelen. Door de sluiting van de Koepel en het 

vertrek van de asielzoekers uit Haarlem is de focus van het project op LHBT statushouders 

komen te liggen. Voor contact met deze groep zijn we afhankelijk van anderen, zoals 

Taalmaatjes en Vluchtelingenwerk. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.  
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 Elkaar ontmoeten 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Traditioneel starten we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op 6  januari 

2016. De bijeenkomst vond plaats in café La Justesse in Haarlem. Deze bijeenkomst werd goed 

bezocht door leden en niet-leden van COC Kennemerland en betrokkenen uit het netwerk van 

het COC, zoals Roze in Blauw. Ook was er een aantal gemeenteraadsleden aanwezig die het 

COC een warm hart toedragen. 

 

Roze Salon 55+: Haarlem en Velsen 

Elke tweede donderdag van de maand vindt de Roze Salon 55+ plaats. Via de salon kunnen 

roze 55+ LHBT’s elkaar maandelijks ontmoeten. Ook is er elke bijeenkomst een korte activiteit, 

van een film, muziek, een lezing tot een informatieve bijeenkomst over bv. de sociale wijkteams.  

De organisatie van Roze Salon 55+ is in handen van de Haarlemse regenboogpartners te 

weten COC Kennemerland, Gay Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.  

De Roze Salon heeft een eigen website en facebookpagina. 

 

Nieuw in 2016 is de opening van de Roze Salon Velsen. Het COC heeft een initiatief hiertoe 

vanuit de wijkverpleging en welzijnswerk Velsen ondersteund. Onder leiding van Sonja Töpfer 

namens het COC  komt ook de Roze Salon Velsen maandelijks bijeen.  

 

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.  

 

Sport 
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In 2015 heeft samenkomen d.m.v. een sportactiviteit een prominentere rol gekregen binnen de 

activiteiten van het COC. Door zowel leden als niet-leden zijn de sportactiviteiten goed bezocht. 

Vanwege de goede opkomsten worden deze activiteiten voortgezet.  

 

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. Het tempo wordt bepaald door 

de deelnemers zelf, zodat iedereen mee kan doen.   

 

Smashing COC Indoor Tennistoernooi 

Elk jaar in maart en november organiseert COC Kennemerland een indoor tennistoernooi dat 

inmiddels een 'smashing' succes genoemd mag worden. Zo ook in 2015. Beide keren zijn de 

toernooien goed bezocht. En niet door deelnemers, maar ook door trouwe supporters. Het 

toernooi wordt afgesloten door een hapje en een drankje.  

 

Overige sportactiviteiten 

Daarnaast is er een aantal keren gewandeld met Wandel mee met het COC, en zijn er 

incidentele activiteiten georganiseerd zoals midgetgolf, kanoën en fietsen.  

 

COC Songfestival 

Jaarlijks wordt het Nationaal COC Songfestival georganiseerd.  Dit jaar werden er onder de 

naam ’Iedereen 12 punten’  in september voorrondes gehouden in Caprera, Negen acts streden 

daar om de eerste plaats, want die zou ons vertegenwoordigen op het Nationaal COC 

Songfestival in december in Utrecht. In de vakjury zaten Justine Pelmelay, Ben Cramer, Mrs. 

Einstein en Mathilde Santing. De opbrengsten van dit festival gingen naar het Aidsfonds. De 

winnaar was de Haarlemse band Bibi en de Nielsjes. In Utrecht zijn zij als negende geëindigd. 

 

Roze Kunstlijn 

COC Kennemerland heeft een netwerk opgezet in de vorm van het Regenboogplatform, waarin 

de diverse roze ketenpartners in participeren. Ook vanuit dit platvorm worden diversen 

activiteiten georganiseerd, zoals de roze kunstlijn.  

 

Feesten 

Voor leden en introducees organiseerde COC Kennemerland 3 feesten in 2016:  
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 Zichtbaarheid  

Dodenherdenking 

Op 4 mei nam het bestuur deel aan de dodenherdenking. Samen met Gay Haarlem en Bureau 

Discriminatiezaken hebben twee jongeren een krans gelegd bij het Monument voor de 

Gevallenen op de Dreef in Haarlem. 

 

Roze Smaakmarkt 

COC Kennemerland was op zaterdag 5 augustus  met een stand aanwezig op de Roze 

Smaakmarkt in Wijk aan Zee  

 

Roze ambassadeurs 

Wethouder Jur Botter heeft op 23 maart 2016 de eerste Haarlemse regenboogambassadeurs 

geïnstalleerd. Een initiatief van de regenboogpartners, waarbij de ambassadeurs zich gaan 

inzetten om de acceptatie en zichtbaarheid van Haarlemse LHBT’ers te vergroten. Er is 

gekozen voor de doelgroepen ouderen, jongeren, sport en migranten, waar de ambassadeurs 

het onderwerp acceptatie van seksuele diversiteit bespreekbaar maken. 

 

Regenboogloper in Haarlem 

Op woensdag 8 juni werd de Regenboogloper in Haarlem geopend door de wethouders Cora-

Yfke Sikkema en Jur Botter. De openingshandeling bestond uit de onthulling van een tegel met 

de tekst ‘Haarlem staat voor diversiteit’. Met deze symbolische daad maakt Haarlem aan een 

groot publiek kenbaar hoe belangrijk seksuele diversiteit voor onze stad is. 

 

Coming Outdag 

Dinsdag11 oktober 2016 was het Coming Outdag. Die ochtend boden wij het gemeentebestuur 

en raadsleden op het stadhuis een roze ontbijt aan. Dit is een jaarlijkse traditie. Wethouder Jur 

Botter hees de regenboogvlag op het stadhuis van Haarlem. Tegelijkertijd werd ook de 

regenboogvlag op het pand van de publiekshal aan de Raaks gehesen, en, dit jaar voor het 

eerst, ook op de Bavokerk op de Grote Markt. Zaterdagavond organiseerden we in Gaycafé 

Wilsons het coming outfeest.  

 

Publiciteit 
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In 2016 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.  

 

Ook worden er geregeld persberichten uitgestuurd over de activiteiten. Af en toe worden deze 

door de lokale media geplaatst, wat de zichtbaarheid weer vergroot. 

 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. 
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Voorlichtingslessen  

COC Kennemerland richt zich voornamelijk op de regio Haarlem. Er zijn in 2016 In totaal 101 

voorlichtingslessen gegeven op 11 scholen aan ongeveer 2626 leerlingen.  

 

In 2016 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 

zoveel mogelijk in die wensen te voldoen. Dat betekent dat ook de methode soms wordt 

aangepast of er 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 aantal actieve voorlichters 

is van 13 naar 15 vrijwilligers gestegen. 

 

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 voorlichtersdag geweest.  

 

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 zaterdag van 

de maand plaatsgevonden. De meetings werden door wisselende aantallen bezocht. Gemiddeld 

zijn er 10 jongeren per meeting. De jongste bezoeker is 14 jaar. De meeste bezoekers zijn rond 
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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. Elke maand worden er van te 

voren activiteiten bedacht. De activiteiten varieerden van bordspelletjes, film, muziek en in 

december is het sinterklaas dobbelspel gespeeld.  

 

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 zeven vrijwilligers van rond de twintig als begeleiders. Twee homoseksuele 

mannen, vier lesbiennes en een trans-man. Allen beschikken, overeenkomstig met de 

verlangens van COC NL, over een verklaring omtrent gedrag (VOG).  

 

  Vrijwilligers 

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. Zonder vrijwilligers zou een organisatie als COC Kennemerland 

niet kunnen functioneren. Er zijn vrijwilligers actief op diverse fronten: 

 

- het besturen van de vereniging 

- 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 

- het organiseren van een borrel of een feestje 
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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.  

 

 Interne organisatie 

 

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. 

ALV 

Op 26 mei 2016 vond de reguliere ALV plaats. Tijdens deze ALV zijn de jaarrekening 2015 en 

het jaarverslag 2015 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De stukken zijn door de 

aanwezige leden goedgekeurd. Op deze ALV werd ook afscheid genomen van bestuurslid 

Richel Rijnbergen. Hiervoor in de plaats werden respectievelijk Arno Schouten en Nadieh 

Rijnbergen en  benoemd 

 

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 2016 ging de roze pluim naar Richel 

Rijnbergen voor al zijn verdiensten (voorlichting, Jong & Out, COC songfestival etc.)  

 

Samenstelling bestuur 

In 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

Tot 26 mei 2016 

 

Wouter Rutten, voorzitter (vanaf mei 2015)) 

Els Holthuis, secretaris( vanaf mei 2015) 

Léonie Kooij, penningmeester (sinds 30 mei 2013) 

Richel Rijnbergen, bestuurslid (sinds 5 maart 2014) 
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Vanaf 26 mei 2016: 

 

Wouter Rutten, voorzitter 

Els Holthuis, secretaris 

Léonie  Kooij, penningmeester (sinds 30 mei 2013) 

Arno Schouten (algemeen bestuurslid, Roze Salon, PR, Social media) 


