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Voorwoord
De vrijwilligers van COC Kennemerland spannen zich dagelijks in voor het organiseren van
activiteiten op het gebied van ‘elkaar ontmoeten’, ‘voorlichting en jongeren’ en ‘ouderen’.
In dit jaarverslag schetsen we u een beeld van die activiteiten en doen we verslag van de
resultaten die daarmee behaald worden. Activiteiten en resultaten waar we met zijn allen
trots op mogen zijn. Activiteiten en resultaten die ook niet behaald zouden kunnen worden
zonder de inzet van al die vrijwilligers. Het bestuur dankt hen van ganser harte.
Naast deze activiteiten vindt het bestuur het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt
besteed aan ‘informeren, agenderen en ondersteunen’ en ‘zichtbaarheid’. Voor deze
activiteiten wordt samengewerkt met de regenboogpartners Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland en Gay Haarlem, ondersteund door de gemeente Haarlem. Ook deze
partners zijn we veel dank verschuldigd.
Het bestuur heeft zich dit jaar intensief beziggehouden met de toekomst van COC
Kennemerland. Tijdens de ALV van 2018 is daar uitvoerig met de leden over gesproken.
We hebben vastgesteld dat we onze energie moeten richten op het goed blijven doen van
de dingen die we doen en de gemeente Haarlem moeten stimuleren een steviger
regenboogbeleid neer te zetten. Om dat laatste te bereiken hebben we geadviseerd bij de
totstandkoming van het nieuwe beleid aan de hand van een ‘maatschappelijke agenda’.
Onderdeel van die agenda is het ondersteunen van organisaties bij het werven van
vrijwilligers, zodat we de activiteiten kunnen continueren en uitbreiden. Een wens die we
ook kenbaar hebben gemaakt aan gemeenten in de regio die zich als ‘regenbooggemeente’
willen profileren en van het COC een actieve bijdrage verwachten. Zonder vrijwilligers zijn
activiteiten immers niet te organiseren.
Namens het bestuur van COC Kennemerland,
Wouter Rutten

Els Holthuis

voorzitter

secretaris
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Activiteiten 2018
1. Informeren, agenderen en ondersteunen
Agenderen
COC Kennemerland vindt het belangrijk om ten behoeve van de agendering samen te
werken met andere partijen. In 2018 gebeurde dat opnieuw met Gay-Haarlem.nl en Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in de ‘Regenboogcoalitie’. Met deze partners voert
COC Kennemerland geregeld agenderingsoverleg met de gemeente Haarlem. Ook wordt
het gemeentelijke beleid met die partners afgestemd. COC Kennemerland heeft daarbij een
maatschappelijke agenda ingebracht.
Maatschappelijke agenda COC
COC Kennemerland staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen zijn eigen
talenten en eigenschappen ten volste kan ontwikkelen en inzetten. Ongeacht wie of wat je
bent of wordt, wat je wel of niet gelooft, op wie je verliefd wordt of hoe je eruit ziet.
COC Kennemerland richt zich specifiek op verbinding en mobilisatie rondom seksuele
oriëntatie, gender identiteit & expressie en sekse kenmerken, afgekort als seksuele en
gender diversiteit. COC Kennemerland ziet zichzelf als onderdeel van een brede maatschappelijke beweging waar verandering vooral voortkomt uit DOEN. Onze kernwaarden
zijn: ondersteunend, samen en geaard.
COC Kennemerland heeft voor de periode 2019 – 2024 een zestal kernpunten geformuleerd
die zij samen met andere organisaties en instellingen (partners) wil bewerkstelligen. Het
bestuur wil in overleg met de verschillende gemeenten in het werkgebied een verdere
aanpak onderzoeken.
Bevorder veiligheid en veiligheidsgevoel
Maatschappelijke verharding uit zich in een hoger gevoel van onveiligheid op straat. Uit
onderzoek blijkt dat 1 op de 5 LHBTIQ+’s wel eens geweld heeft gemaakt, maar dat slechts
10 procent melding doet. Belangrijkste redenen zijn dat gedacht wordt dat de politie hen niet
serieus neemt of omdat ze bang zijn dat de daders hen weten te vinden. Verder laat de
ondersteuning van slachtoffers te wensen over en omstanders of getuigen reageren in 80%
van de gevallen niet of nauwelijks. LHBTIQ’s voelen zich vaker onveilig in hun eigen woonomgeving dan niet-LHBTIQ’s en passen hun gedrag daarom aan.
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Bevorder en borg structurele aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen
en op scholen
Het vormen en ondersteunen van seksuele en gender diversiteitsbeleid is vaak afhankelijk
van individuen van goede wil. Denk aan een verzorgende die in een verzorgingshuis ervoor
zorgt dat de Roze Loper wordt geïmplementeerd, of een lerares die het belangrijk vindt dat
bij haar op school voorlichting gegeven wordt. Dat is niet voldoende om dit beleid en de
aandacht hiervoor ook daadwerkelijk te borgen in de organisatie en dat zorgt ervoor dat
ouderen of zorgbehoevenden weer de kast in moeten of dat jongeren niet de kans krijgen
met deze onderwerpen aan de slag te gaan.
Bevorder inclusiviteit, vergroot zichtbaarheid
De samenleving is divers. Toch worden tussen verschillende groepen soms conclusies
getrokken en verwijten gemaakt op basis van het enkele feit dat men zich met een bepaalde
groep of groepen identificeert. Ontmoeting en zichtbaarheid zijn nodig. Beleid op gebied van
diversiteit en inclusiviteit is vaak onvoldoende geborgd binnen organisaties en instellingen
doordat het teveel afhankelijk is van individuen van goede wil.
Verbind de gemeenschap
Startende zelfgroepen en initiatieven zijn vaak het wiel aan het uitvinden en het ontbreekt
aan ondersteuning en verbinding om deze initiatieven zichzelf verder te laten ontwikkelen en
onderdeel te zijn van een bredere gemeenschap. Er is vaak een gebrek aan integrale visie
waardoor een veelheid aan initiatieven ontstaat. De diversiteit dienen we te omarmen, maar
zonder integrale visie spoelt het water alle kanten op.
Verbeter specifieke LHBTIQ+ zorg- en welzijnsbehoefte
Reguliere, algemene instellingen hebben vaak nog onvoldoende oog voor de specifieke
behoeften van LHBTIQ+ personen op het gebied van zorg en welzijn. Wat vooral niet
duidelijk is waar deze specifieke zorg geleverd kan worden. Denk hierbij aan mensen die
zitten met vragen rondom seksuele en gender diversiteit, vaak ook gekoppeld aan
vraagstukken rondom geloof en culturele achtergrond, en specifieke zorg behoefte van
transgenders of HIV+ mensen. Verder vraagt eenzaamheid onder LHBTIQ+ personen
specifieke aandacht.
Ondersteun vrijwilligersorganisaties
De overheid vraagt een grotere betrokkenheid van burgers in onder andere het sociaal
domein. Op dit moment faciliteren de meeste gemeenten de algemene vaardigheidsontwikkeling van vrijwilligers echter nauwelijks. Veel activiteiten worden immers op project7

basis gefinancierd en er wordt niet geïnvesteerd in algemene deskundigheidsbevordering.
Voor vrijwilligersorganisaties is dit lastig omdat zij die deskundigheidsbevordering zelf ook
niet kunnen bieden. Structurele ondersteuning van vrijwilligers resulteert in meer gemotiveerde vrijwilligers die zich enthousiaster willen inzetten.
Gemeentelijke ondersteuning
In 2018 heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 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 behandeling, LHBT beleid in sportnota gemeente Haarlem). En voor
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’ers). Emancipatie en sociale acceptatie van onze doelgroep is ook
in 2018 onverminderd van belang. Er is een organisatie als het COC nodig voor het
bevorderen van individuele emancipatie van LHBT’ers. 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 bij hun zoektocht hoe om te gaan met hun seksuele
geaardheid. Dit doen we via de website, via 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 2018 zijn op afroep vrijwilligers beschikbaar geweest om mannen en
vrouwen die worstelen met hun coming out te ondersteunen. Soms wordt doorverwezen
naar personen of organisaties die beter zijn toegerust dan het COC zelf, zoals Orpheus of
Gay Switchboard.
Vluchtelingen en statushouders
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 Vluchtelingenwerk. Het is niet mogelijk gebleken hier
een structureel vervolg aan te geven. Incidenteel wordt er nog wel bemiddeld tussen statushouders en maatjes.
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2. Elkaar ontmoeten
Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditioneel starten we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op 5 januari
2018. De bijeenkomst vond plaats in café JelTes Lokaal 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’ers elkaar maandelijks ontmoeten. Ook is er elke bijeenkomst een korte
activiteit: van een film, muziek of een lezing tot aan een informatieve bijeenkomst over
bijvoorbeeld 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.
Sinds 2016 bestaat er ook een 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. Inmiddels is
de doelgroep van de Roze Salon Velsen veranderd, niet alleen Roze 55+ is welkom, maar
de Roze Salon is open voor alle LHBT’ers. Aanvankelijk werd gestart in een buurthuis, maar
dat bleek na een aantal maanden geen succes. Er was weinig privacy voor de groep en dat
heeft ertoe geleid dat we halverwege het jaar zijn verhuisd naar Oma’s Kamer in café
Middelloo. We hebben daar de beschikking over een eigen ruimte en dat kwam de openheid
waarin we binnen de Roze Salon met elkaar willen omgaan sterk ten goede.
Op dit moment hebben we gemiddeld twaalf bezoekers, waaronder ook mensen onder de
50+. Door het jaar heen worden de roze thema’s behandeld en is er een vertrouwensband
ontstaan met elkaar. Lang niet iedereen van deze groep is betrokken bij de LHBTonderwerpen en daarin ligt nog een mooie opdracht voor de toekomst. Er zijn jaarlijks tien
bijeenkomsten, steeds in de vorm van een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje.
Wegens ziekte van Sonja hebben de bijeenkomsten helaas deels op een laag pitje gestaan.
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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
In 2018 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.
Fiets mee met het COC
De jaarlijkse tocht naar de bollen werd in 2018 helaas afgezegd wegens wind en regen.
Smashing COC Indoor Tennistoernooi
Het tennistoernooi Smashing COC is voor het eerst georganiseerd in het Roze Jaar 2012.
Dit jaar was dus alweer het zesde jaar dat dit succesvolle toernooi plaats vond in de
Fablohal. Door de jaren heen is er aan de opzet niets veranderd: de deelnemers spelen
steeds een half uur met en tegen verschillende spelers. Het toernooi is van 15.00 tot 18.00
uur. Tijdens de prijsuitreiking kan men genieten van een drankje met bittergarnituur. We
sluiten deze middag traditiegetrouw af met een buffet. Bij de maarteditie waren een recordaantal van 32 spelers aanwezig.
Ook de derde zondag van november was er een Smashing COC toernooi, volgens dezelfde
opzet als in maart. Hier waren 28 mensen aanwezig.
Overige sportactiviteiten
Wandel mee met het COC: 21 januari. Voor deze wandeling zijn we eerst met de bus van
station Haarlem naar Spaarndam gereden. Vanaf daar leidde voorzitter Wouter Rutten ons
door de mooie natuur en langs leuke bezienswaardigheden terug naar Haarlem.
Ondanks een fikse regenbui een geslaagde middag waarbij 14 wandelaars aanwezig waren.
Op 23 september zou de tweede wandeling plaatsvinden. Na een gortdroge zomer ging het
in september eindelijk regenen. De wandeltocht ging daardoor helaas niet door.
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Pickleball mee met het COC
Ook een tweejaarlijks terugkerend evenement is het Pickleballen. Samen met Bernadette
Snijders-Blok van Pickleball Holland organiseren we deze middag die bestaat uit een workshop voor beginners en een toernooitje. Deze keer waren we te gast bij Tennis Vereniging
Kontakt Haarlem Noord. Met 22 personen hadden we een sportieve middag met leuke nazit.
Ook in oktober was er een Pickleballmiddag. Wederom in samenwerking met Benadette
Snijders-Blok. Op deze herfsteditie kwamen 22 spelers af. Het toernooi werd gespeeld in de
kleine zaal van de gloednieuwe badmintonhal Duinwijk in Haarlem Noord.
Bowl mee met het COC
Op 18 februari hebben we et 28 personen, verdeeld over vier teams, een leuke bowlingmiddag beleefd bij Bizon bowling. Na twee uur bowlen was het tijd voor een gezellige nazit
waarbij de prijs werd uitgereikt voor het beste bowlingteam van de middag.
Klankbeleef mee met het COC
Op 13 februari werd deze avond georganiseerd door Saskia de Bres in de Toneelgarage.
Marjan Kwakernaak gaf een sessie meditatie met klankschalen.
COC borrel
In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart heeft het COC op 9 maart een borrel
en een dansje georganiseerd bij JelTes Lokaal in Haarlem. Met een optreden van Freddie
Kuiper, die een paar mooie meezingnummers ten gehore heeft gebracht. Ongeveer 40
mensen hebben het evenement bezocht, en niet alleen vrouwen.
Gezamenlijk naar de Gay Pride in Zandvoort
Op 30 juli hebben we met een aantal mensen meegelopen in de parade en speciaal voor
deze gelegenheid ontworpen keycords uitgedeeld.
Vrouwenvoetbal Oranje kijken
Op 4 september verzamelden 20 roze Oranjesupporters bij JelTes Lokaal om de wedstrijd
Noorwegen-Nederland te kijken, onder genot van een kop soep en brood. Ondanks het
verlies van Nederland een heel gezellige avond.
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COC presenteert Hollandse avond
In het kader van Coming Out-dag 2018 hebben wij een feestje gevierd op vrijdag 12 oktober.
Een avond in Hollandse sferen! De band 'De Reizigers', die ons heeft vertegenwoordigd op
het COC Songfestival, heeft de eerste versie van de Haarlemse inzending gespeeld.
En daarna nog een aantal andere meezingnummers. Het was een drukke avond met veel
nieuwe gezichten. Verder natuurlijk gezelligheid, meezingen en lekkere Hollandse hapjes.
Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig.
Kerstborrel
De jaarlijkse kerstborrel op 21 december was weer een groot succes. Er waren zo'n veertig
mensen die de gezellige borrel in de Toneelgarage bezochten. Na de ontvangst met
glühwein en vrolijke kerstmuziek was er tijd voor bijpraten en een dansje. Uiteraard weer
aangekleed met heerlijke hapjes verzorgd door Bert en John van de Toneelgarage. Kerst
is een tijd om dankbaar te zijn. En dankbaar is het COC met de vrijwilligers die zich inzetten
op scholen, voor Jong en Out, de Roze Salon in zowel Haarlem als Velsen of andere
activiteiten organiseren. Alle vrijwilligers zijn door de voorzitter van COC Kennemerland in
het zonnetje gezet en hebben een kleine attentie ontvangen.
COC Songfestival
Jaarlijks wordt het Nationaal COC Songfestival georganiseerd. In 2017 hebben we helaas
moeten overslaan, maar in 2018 is het wel gelukt! Op 8 december deden we met de
gelegenheidsformatie de Reizigers mee. Het COC songfestival werd gehouden in een
prachtige locatie, nl de kerk waar Jos Brink ooit preekte: De Duif in Amsterdam. We hadden
uitstekend jurycommentaar en eindigden als derde! In de zaal waren veel fans uit Kennemerland aanwezig.
COC Limburg won deze keer, wat betekent dat het festival in 2019 in Maastricht zal worden
gehouden. We gaan zeker proberen om daar weer aanwezig te zijn!
Roze Kunstlijn
COC Kennemerland heeft een netwerk opgezet in de vorm van het Regenboogplatform,
waarin de diverse roze ketenpartners participeren. Ook vanuit dit platform worden diverse
activiteiten georganiseerd, zoals de Roze Kunstlijn. In 2018 was de Roze Kunstlijn niet in
Haarlem, maar wel in Zandvoort aanwezig!
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3. Zichtbaarheid
Dodenherdenking
Op 4 mei nam het bestuur deel aan de dodenherdenking. Samen met Gay Haarlem en
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland was er een krans, die namens de regenboogpartners is gelegd door twee ouderen van de Roze Salon.
Coming Outdag
Op 11 oktober 2018 was het Coming Outdag. Die ochtend boden wij genodigden, waaronder leden van de gemeenteraad, vrijwilligers en relaties in de Refter van het stadhuis een
roze ontbijt aan. Dit is een jaarlijkse traditie. Als spreker hadden we dit keer de heer Bekim
Asani, een lhbt activist uit Macedonië, die in het kader van het Shelter City project in
Haarlem zou zijn. Helaas kon dit niet doorgaan, omdat Bekim in eigen land aanwezig moest
zijn bij een door hem aangespannen rechtszaak tegen een anti-lhbt geweldpleger. In plaats
van hem kwam Leroy Niekoop van Shelter City vertellen over het project, dat lhbt activisten
uit landen waar ze mogelijk vervolgd kunnen worden, een time-out en begeleiding biedt.
De regenboogvlag op het stadhuis van Haarlem werd vervolgens door hem en door
wethouder Meijs gehesen. Tegelijkertijd werd ook de regenboogvlag op het pand van de
publiekshal aan de Raaks gehesen, en ook op de Bavokerk op de Grote Markt.
Op Coming Out dag, 11 Oktober 2018 werd in het Reinaldahuis de tentoonstelling Nooit
meer in de kast – Levensverhalen van ‘roze ouderen verbeeld’ geopend door samensteller
Hannah van Herk. De tentoonstelling is het vervolg op het levensverhalenproject van IHLIA
LGBT Heritage (Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum/Archief Amsterdam),
waarin vrijwilligers de levensverhalen van roze ouderen optekenden. Een aantal van deze
verhalen - en de foto's die ze illustreren - vormt de basis voor deze expositie.
De tentoonstelling was te bezichtigen op 3 locaties van het Reinaldahuis en was te zien tot
31 oktober. De doeken rouleerden in die tijd tussen de locaties.
Na de opening was er voor alle bewoners en andere belangstellenden een feestelijk
optreden van de zanger Rolf van Rijsbergen met het programma 'Als het om de liefde gaat'
De tentoonstelling werd ondersteund door de regenboogpartners: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Gay Haarlem en het COC Kennemerland.
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Publiciteit
In 2018 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. Regelmatig worden
deze door de lokale media geplaatst, wat onze zichtbaarheid weer vergroot.
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4. Voorlichting en jongeren

Voorlichting
Een belangrijke taak van COC Kennemerland is het geven van voorlichting over seksuele
diversiteit op middelbare én basisscholen. Sinds het geven van voorlichting verplicht is
gesteld (1 december 2012) verzorgt COC Kennemerland voorlichting in de regio. 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.
Voorlichting volgens Genderbread-Methode VO
Afgelopen schooljaar (2017-2018) zijn we in volle vaart met de Genderbread methode op de
scholen langs geweest. We hebben inmiddels een PowerPoint waarmee de voorlichters een
fijne begeleiding hebben bij het verhaal dat ze vertellen. In september hebben Andrea
Mensink en Suzette Vos (arts) nog aanpassing gedaan onder andere in de uitleg van Intersekse.
Landelijke COC heeft nu ook gezorgd voor een film die op het GSA netwerk staat. De film
kunnen wij gebruiken en die hebben we dan ook aan onze PowerPoint toegevoegd. De film
is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=FZWfZdrvyIc Aan de reacties in de klas te
merken is de film een aanwinst.
Verder delen we uit op de scholen:
- Prachtig nieuwe folder (gratis ontwerp van Karen Lennings,
https://thehappinesstroupe.com/ )
- Genderbread kaart
- Folder van GSA Netwerk, aansluitend bij de film (aangeleverd door COC NL)
Voorlichting op de basisscholen
Voor de basisscholen hebben we een ongewijzigd programma ten opzichte van vorig jaar.
Het gaat over verliefd zijn, ‘Genderbread-Light’ uitleg en met o.a. spel-elementen maken we
de kinderen vertrouwt met diversiteit.
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Onderverdeling tussen VO/MBO en BO (basisonderwijs)
Aantal voorlichtingen

leerlingen/klas (gemiddeld)

leerlingen

VO/MBO

56

26

1.456

BO

5

26

130

Totaal

61

1.586

VO/MBO

Vergeleken met 2017 hebben we 20 minder lessen gegeven

BO

Ondanks het actiever benaderen van de scholen uit de regio hebben we in 2018
slechts 5 lessen gegeven. In 2017 waren dit er nog 13.

VO/MBO

2017

2018

verschil

BO

aantal scholen

aantal lessen

aantal scholen

aantal lessen

12

76

5

13

10

56

4

5

-2

-20

-1

-8

Punten van aandacht
1)

Onze zorg is dat we een kleine groep voorlichters hebben. Dit jaar bestaat de
voorlichtersgroep uit 12 personen en de verwachting is dat een aantal er het volgend
schooljaar niet meer bij zijn. Het aantrekken van nieuwe voorlichters valt niet mee, zo
blijkt. Contact is hierover met Peter Buschman (bestuur), en hij deelt onze zorg. Peter
is bezig om diverse andere partijen hierbij te betrekken om tot een oplossing te komen
waardoor we voorlichting kunnen blijven geven.

2)

We hebben het afgelopen jaar minder lessen gegeven en het is goed om te kijken waar
dit aan ligt.
- Is het aanbod van soortgelijke lessen groter?
- Is onze methode wel aansprekend genoeg?
- Actiever scholen benaderen, of juist niet?
- Is het gewoon zo dat er dit jaar minder zijn en volgend jaar weer meer?
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jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

aantal lessen

43

57

60

101

90

61

Aantal voorlichtingen
VO/MBO
BO

Uurtarief

Opbrengst

56

€ 30,00

€ 1.680,00

5

€ 50,00

€ 250,00

61

€ 1.930,00

Schooljaar 2018 COC Kennemerland - Overzicht voorlichting op school

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.
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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 in Haarlem maandelijkse meetings voor jongeren tot en met 18 jaar.
Deze meetings vinden plaats onder de naam Jong & Out Haarlem en hebben elke tweede
zaterdag van de maand plaatsgevonden.
Jong&Out Haarlem is ook in 2018 verder gegroeid. In de elf meetings (1 zomermaand niet in
verband met de vakantie) komen per keer ongeveer 10 tot 15 jongeren. We zien dat steeds
meer jongeren uit de onderbouw van de middelbare school ons weten te vinden en een
aantal komen naar Jong&Out nadat ze via school van ons hebben gehoord (via voorlichting
of een medewerker van de school). Een goed signaal.
De meetings vielen bij de jongeren in de smaak, vooral de kickboksworkshop, de meeting
met onze ‘huisseksuologe’ Esther - die alle vragen komt beantwoorden die de jongeren op
school niet durven te stellen - en de film- en pizzameeting werden goed bezocht. Die komen
in 2019 weer op de agenda. Maar 2019 staat voor Jong&Out Haarlem vooral in het teken
van ons 5-jarig bestaan, dat gaan we met de jongeren vieren in juni.
Afgelopen jaar hebben we nieuwe begeleiders mogen begroeten, maar er zijn ook
begeleiders gestopt. We zijn nu met 7 begeleiders die in wisselende samenstelling de
meetings leiden. We zijn nog volop op zoek naar verdere versterking.
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 - in overeenstemming met de
richtlijnen van COC NL - over een verklaring omtrent gedrag (VOG).
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5. Vrijwilligers
COC Kennemerland vraagt haar vrijwilligers en bestuursleden om zorgvuldig, integer en
met respect om te gaan bij hun werkzaamheden 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.
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.
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6. 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 29 mei 2018 vond de reguliere ALV plaats. Tijdens deze ALV zijn de jaarrekening 2017
en het jaarverslag 2017 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De stukken zijn door de
aanwezige leden goedgekeurd. Ook de begroting voor 2018 werd goedgekeurd. Tevens
werd er, bij hoofdelijke schriftelijke stemming, gestemd over de verlenging van de
bestuursperiode met twee jaar van algemeen bestuurslid Arno Schouten.
Het gedeelte na de pauze werd besteed aan de door COC Kennemerland opgestelde
'maatschappelijke agenda'.
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 2018 ging de Roze Pluim
naar Susanne Moerkerk-Rijnbergen. Susanne is lang actief geweest bij de voorlichters en is
een van de medeoprichters en tevens begeleidster van Jong & Out.
Samenstelling bestuur
In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Wouter Rutten, voorzitter (sinds mei 2015)
Els Holthuis, secretaris (sinds mei 2015)
Liesbeth Verhagen, penningmeester (sinds mei 2017)
Peter Buschman, bestuurslid (sinds mei 2017)
Arno Schouten, bestuurslid (sinds mei 2016)
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