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Voorwoord  

De vrijwilligers van COC Kennemerland spannen zich dagelijks in voor het organiseren van een 

breed scala aan activiteiten.  

 

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 2019 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, 

 

Jos Ahlers   Els Holthuis 

voorzitter    secretaris 

 

 

 

 
Cover: ‘Pride at the Beach’, Zandvoort 29 juli 2019 
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Inleiding 

COC Kennemerland is een actieve vereniging. Om alle activiteiten recht te doen, hebben we dit verslag 

ingedeeld in de volgende hoofdstukken: ‘Activiteiten’ (Informeren en agenderen, Ondersteunen, Ontmoeten, 

Zichtbaar zijn en Jongeren), ‘Vrijwilligers’ en ‘Interne Organisatie’. 

 

Een aantal van de activiteiten worden volledig door COC Kennemerland gedragen, maar we werken ook 
graag samen met partners. Belangrijkste daarin is de ‘Regenboogcoalitie’. In 2019 werkten daarin  

Gay-Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en COC Kennemerland en de Gemeente Haarlem 

samen. 

 

In 2019 heeft de ‘Regenboogcoalitie’ een subsidie ontvangen voor de organisatie van een aantal activiteiten. 

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. 

 

 

Activiteiten 

Informeren en agenderen 
COC Kennemerland vindt het belangrijk om met name op het gebied van informeren en agendering samen 
te werken binnen de ‘Regenboogcoalitie’. Samen met onze partners voert COC Kennemerland regelmatig 

overleg met de gemeente Haarlem.  

 

Sinds 3 december 2019 praat COC Kennemerland ook mee met Gemeente Haarlemmerliede, die op elf 

december officieel een regenboogovereenkomst ondertekende, over de ontwikkeling van een regenboog-

agenda.  

 
Steeds wordt het gemeentelijke (regenboog)beleid met die partners afgestemd. COC Kennemerland heeft 

daarbij een maatschappelijke agenda ingebracht.  

 

Maatschappelijke agenda COC Kennemerland 
COC Kennemerland staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen zijn eigen talenten en eigen-

schappen 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 er uitziet.  

 

COC Kennemerland richt zich specifiek op verbinding en mobilisatie rondom seksuele oriëntatie, gender-

identiteit en -expressie en sekse kenmerken, afgekort als seksuele en genderdiversiteit. COC Kennemerland 

ziet zichzelf als onderdeel van een brede maatschappelijke beweging waar verandering vooral voortkomt uit 
DOEN. Onze kernwaarden zijn: Ondersteunend, Samen en Geaard.  
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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 is in overleg met de 

verschillende gemeenten in het werkgebied om een verdere aanpak te 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 meegemaakt, 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.  
 

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 te vaak afhankelijk is van individuen 

en goede wil.  
 

Verbind de gemeenschap 

Startende zelfgroepen en initiatieven zijn vaak zelf het wiel aan het uitvinden en het ontbreekt hen aan 

ondersteuning en verbinding om deze initiatieven zichzelf verder te laten ontwikkelen en onderdeel te 

worden 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.  
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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 projectbasis gefinancierd en er wordt niet geïnvesteerd in 

algemene deskundigheidsbevordering. Voor vrijwilligersorganisaties is dit lastig omdat zij die deskundig-

heidsbevordering zelf ook niet kunnen bieden. Structurele ondersteuning van vrijwilligers resulteert in meer 

gemotiveerde vrijwilligers die zich enthousiaster willen inzetten. 

 

Regenboogbeleid gemeentes in Kennemerland 
Haarlem 
Herdenking 4 mei 2019: In vrijheid kiezen 

De traditionele herdenking in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt vond plaats op zaterdag  

4 mei 2019. In een stille tocht liepen alle aanwezigen van de Grote Kerk richting het monument aan de  

Dreef om daar de kranslegging bij te wonen. Dit jaar stond de herdenking in het teken van 'In vrijheid 

kiezen'.Na de 2 minuten stilte volgde een korte toespraak van de burgemeester van Haarlem, de heer  
J. Wienen. Vervolgens werden de kransen gelegd bij het monument, waaronder de krans van de Regen-

boogorganisaties: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en COC Kennemerland.  

 
Multireligieuze Regenboogviering, zondag 22 september 2019 

In de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt vond in de Vredesweek op zondag 22 september een 

gezamenlijke viering van christenen, moslims, joden, homo- en biseksuelen, lesbiennes, transgenders en 

intersekse personen (LHBTI’s) plaats. Het thema van deze viering was: 'Over grenzen'. Aanwezige sprekers 

waren onder andere dominee Tom de Haan, rabbijn Clary Rooda, iman Oemar Shabier Dilmohamed, 
wethouder Marie-Thérése Meijs en de voorzitter van BDK Kennemerland. Speciaal voor deze gelegenheid is 

het allereerste grote diversiteitskoor in Haarlem en omgeving opgericht. De organisatie van de Vredesweek 

lag in handen van de Antonius Gemeenschap uit Haarlem. 

 

Postercampagne 'In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt' 

Na een lange voorbereiding is op woensdag 9 oktober 2019 de 

postercampagne 'In Haarlem kies je zelf wie je lief hebt' van start gegaan. 
'In Haarlem kies je zelf wie je lief hebt' is de boodschap achter de  

gezichten van acht Haarlemse (echt)paren die een week lang te zien  

waren op de vele abri’s in de stad. Haarlem is Regenboogstad en wil met 

deze campagne laten zien dat iedereen zijn eigen partner mag kiezen.  

De poster zijn ontworpen door de Haarlemse illustrator en beeldmaker 

TRIK@. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij ook een speciaal 

Regenbooglogo ontworpen. Het logo wordt nu gebruikt bij tal van 

activiteiten die georganiseerd worden door de Regenboogpartners. 
De aftrap van de campagne vond officieel plaats tijdens de eerste 

Netwerkbijeenkomst op 11 oktober 2019 door wethouder  
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Marie-Thérése Meijs. De campagne komt voort uit een motie van de gemeenteraad 'Zonder zichtbaarheid 

geen acceptatie' uit 2018. In deze motie heeft de gemeenteraad van Haarlem het college gevraagd een 

Haarlemse variant te ontwikkelen van de campagne 'In Nederland kies je je partner zelf'.  
De posters zijn tot stand gekomen in overleg met de Regenboogpartners, waaronder COC Kennemerland.  

De komende jaren zal de postercampagne regelmatig herhaald worden en zijn de 8 (echt)paren weer volop 

te bewonderen in de abri’s in de stad.  

 

Werkconferentie Regenboogbeleid 2020 (en verder) 

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de Regenboogpartners twee bijeenkomsten georgani-

seerd om invulling te geven aan de motie Regenboogbeleid: 'Doen we genoeg om te doen wat we moeten 

doen?' Tijdens een netwerkbijeenkomst op 11 oktober 2019 is samen met partners uit welzijn, zorg, cultuur 
en sport geïnventariseerd wat er in Haarlem nog moet gebeuren om de sociale acceptatie en gelijke rechten 

voor de LHBTI-gemeenschap te bevorderen. Vervolgens een werkconferentie op 13 november 2019, waarin 

deze partijen de plannen verder hebben uitgewerkt. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten 

heeft het college van burgemeester en wethouders prioriteiten bepaald waarmee zij de komende jaren aan 

de slag gaat. De prioriteiten zijn: 

> Bevorderen sociale acceptatie van LHBTI+ bij jongeren; 

> Zorg- en welzijnsinstellingen stimuleren om roze loper instelling te worden; 
> Blijvend aandacht geven om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij migranten, en; 

> Ondersteuning voor kwetsbare LHBT-jongeren met een bi-culturele achtergrond die begeleiding nodig 

hebben om tot goede hulpverlening te komen.   

 

Haarlemmermeer 
Per december 2019 is ook de gemeente Haarlemmermeer regenbooggemeente geworden. In overleg met 

COC Kennemerland wordt het regenboogbeleid van deze gemeente momenteel vorm gegeven. 

 

Heemstede 
In januari 2019 is in de gemeenteraad van Heemstede de motie 'Regenbooggemeente Heemstede' 

aangenomen. Begin juli 2019 is er door de gemeente Heemstede een bijeenkomst georganiseerd met een 

aantal partijen, waaronder COC Kennemerland. Deze bijeenkomst was een eerste aanzet om te kijken waar 
behoefte aan is. In 2020 zal een en ander voortgezet worden. 

 

Velsen / IJmond 
Met het tekenen van intentieverklaring regenboogbeleid op 12 oktober 2018 is de gemeente Velsen 

Regenbooggemeente geworden. Als Regenbooggemeente zet Velsen zich de komende jaren in -  samen 

met de minister van OCW - om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s in de 

samenleving verder te bevorderen. Voor de regenboogperiode 2019 – 2022 heeft Velsen de volgende 

doelen opgesteld. 

a) De sociale acceptatie van LHBTI neemt toe onder de gehele bevolking en vooral onder jongeren, ouderen 

en in kringen van mensen met andere culturele referenties;  
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b) De aanpak van de bestrijding van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI-

inwoners werpt vruchten af;   

c) De LHBTI’s weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaard(er) in het sociale domein:  
op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in eigen sociale kring. 

 

Vanuit de doelstellingen zijn een aantal speerpunten geformuleerd (zichtbaarheid, ouderen, zorg, sport en 

onderwijs). Via jaarlijkse afspraken en evaluatiemomenten met lokale en regionale partners vindt uitvoering 

van het beleid plaats. 

 

Vanaf mei 2019 is vanuit het bestuur van COC Kennemerland een gemeentelijk coördinator voor Velsen  

en de regio IJmond aangesteld. De coördinator zorgt voor uitvoering van de acties betreffende activiteiten 
vanuit het COC in Velsen / IJmond en stimuleert het ontstaan van draagvlak voor de activiteiten. 

  

Uitgevoerde activiteiten in Velsen / IJmond in 2019 zijn: 

> Op 29 juni was het COC Kennemerland met een informatiestand (door 6-8 vrijwilligers bemenst) op de 

eerste Roze Zaterdag in Beverwijk. Goed om als COC aanwezig te zijn in Beverwijk om ook het gezicht te 

laten zien buiten de regenbooggemeente om. Vanuit de organisatie wordt zichtbaarheid en betrokkenheid 

van het COC gewaardeerd. 
  

> Coming Out Dag (11 oktober 2019): Samen met de gemeente Velsen is in de Burgerzaal van het 

gemeentehuis een programma georganiseerd, waarbij aandacht bestaat voor sociale veiligheid en het 

mogen zijn zoals je bent. Tijdens de bijeenkomst geeft de voorzitter van COC Kennemerland Jos Ahlers 

een presentatie over het COC en de activiteiten in en voor Velsen. 

 

 

Het hijsen van de vlag op Coming Out Dag in aanwezigheid van de burgemeester. 
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> Paarse Vrijdag : In samenwerking met de GSA (Gender & Sexuality Alliance) en gemeente Velsen is op  

13 december Paarse Vrijdag in Velsen georganiseerd. Tijdens Paarse vrijdag besteden LHBTI-leerlingen 

en hun docenten er aandacht aan je je als LHBTI-er veilig moet kunnen voelen op school. Van de vijf 
scholen voor het voortgezet onderwijs deden er vier mee! Een mooie prestatie, aangezien Paarse vrijdag 

voor het eerst op deze  manier werd georganiseerd.  

 

Naast de genoemde activiteiten was er vanuit de coördinator regelmatig contact met de verantwoordelijke 

ambtenaar van de gemeente Velsen over de uitwerking van het beleidsplan regenbooggemeente en over 

het opzetten van activiteiten. Aan scholen voor het voortgezet onderwijs in Velsen / IJmond zijn voor-

lichtingslessen aan een aantal scholen gegeven. Vanuit gemeente Velsen en COC Kennemerland hebben 

rondom Coming Out Dag en Paarse Vrijdag een aantal gezamenlijke activiteiten plaatsgevonden. 
 

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’ers). 

Emancipatie en sociale acceptatie van onze doelgroep is ook in 2019 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 2019 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  

het 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. 

 

Ontmoeten 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Traditioneel starten we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op 11 januari 2019. Daags 

nadat bekend werd dat een 250 prominente Nederlanders, waaronder kamerlid Kees van der Staaij (SGP), 

universitair docenten aan de VU, Hoogleraren en voorgangers van kerken, de in het Nederlands vertaalde 

Nashville-verklaring hebben ondertekend. Tijdens deze receptie is door onze toenmalige voorzitter  
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Wouter Rutten aangegeven dat de verklaring aantoont hoe belangrijk het werk van het COC is en dat het 

(helaas) nog steeds nodig is.  

Verder bedankte het COC de gemeente Haarlem voor de steun aan de gemeenschap door de Regenboog-
vlag te hijsen. Met een speciale dank aan het aanwezige raadslid Moussa Aynan die zich hier mede voor 

heeft ingezet. 

Zo’n 65 personen hebben de COC-receptie bezocht, waaronder leden, Oud-wethouder Sikkema en 

wethouder Meijs, raadsleden van Haarlemse partijen, belangenorganisaties en sympathisanten van  

COC Kennemerland.  

 

Roze Salon Haarlem 
Elke tweede donderdag van de maand vindt in Haarlem 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 een activiteit van de regenboogpartners (COC Kennemerland,  

Gay-Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland). De Roze Salon heeft een eigen website en 

Facebookpagina. 

 

Roze Salon Velsen 
De Roze Salon Velsen heeft doorgaans 10 bijeenkomsten per jaar, echter in 2019 zijn dit er 7 geweest in 

café Middeloo en een keer op 4 mei als vertegenwoordigers bij de dodenherdenking gemeente Velsen.  

De eerste donderdag van de maand in januari en december konden niet doorgaan in verband met nationale 
feestdagen. Mede hierdoor is besloten om in 2020 de roze salons te houden op de tweede donderdag van 

de maand.  

De roze Salon Velsen telt op dit moment 74 volgers van de Facebookpagina en de WhatsApp groep van de 

Salon bestaat uit veertien deelnemers. 

> In april werd een vertegenwoordiging van de Roze Salon uitgenodigd om, in een raadsessie van de 

gemeenteraad, het belang van een gemeentelijk LHBTI-beleid te onderstrepen en stimuleren. 

> In juni was een vertegenwoordiging van de Roze Salon aanwezig bij Roze Zaterdag Beverwijk ter promotie 

en voorlichting van COC en de Roze Salon Velsen. 
> In september heeft Sonja Töpfer, in 

het kader van Regenbooggemeente 

en gemeentelijk LHBTI-beleid  

een congres bijgewoond van Movisie 

in Utrecht. 
 

> Eind september heeft de gemeente 
Velsen in het stadhuis een 

(verpleeg/welzijns) zorgmarkt 

georganiseerd. Roze 50+ en de Roze 

Salon waren daar vertegenwoordigd 
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en hebben voorlichting gegevens aan verschillende zorg-welzijnsinstellingen over onze missie en visie. 

> De gemeente Velsen heeft op 11 oktober, Coming Out Dag, een brunch georganiseerd in de burgerzaal. 

Een aantal leden van de Roze Salon waren daarbij aanwezig. 

 

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.  

 

Transgenderzwemmen 
Vanaf 4 oktober 2019 werd er in het Boerhavebad in Haarlem een aantal keer de mogelijkheid geboden  

om te zwemmen op een speciale avond voor transgenders. Dit was een pilot van vier keer, georganiseerd 

door onze vrijwilliger Buck de Buck. Helaas wilde het Boerhavebad dit niet verlengen en is Buck op zoek 

naar andere mogelijkheden. 

 
 

Pickleball mee met COC 
Ook een traditie: Pickleballen met COC. Deze uit Amerika overgewaaide sport wordt in Haarlem druk 

beoefend. Veel van de vaste spelers zijn door de COC-Pickleball-toernooitjes in aanraking gekomen met  
de sport. De toernooitjes worden twee keer per jaar georganiseerd i.s.m. Pickleball Holland. COC leden 

kregen een korting van €2,50 op het inschrijfgeld. Met dik twintig spelers in de grote zaal van de nieuwe 

Duinwijckhal was het weer een geslaagde middag. 
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Smashing COC Tennistoernooi 
Op 24 maart 2019 vond het eerste tennistoernooi van het jaar plaats in 

de Fablohal. Met 28 mensen werd er op 4 banen gespeeld in 2 poules. 

Ditmaal was er de mogelijkheid om een speciaal ontworpen Smashing 

COC T-shirt aan te schaffen. Na afloop van het twee uur durende 

toernooi en de prijsuitreiking heeft de Fablohal weer voor een 

overheerlijk buffet gezorgd. Een gezellige en sportieve zondagmiddag 
was weer een feit! 

 
Op 17 november werd het tweede tennistoernooi georganiseerd.  

Het was wederom een geslaagde middag in de Fablohal. Ditmaal met 

24 deelnemers die werden ingedeeld in twee poules (met twee niveaus 

en gemixt). Na afloop konden de deelnemers weer deelnemen aan een 

buffet en napraten over de partijen die waren gespeeld. Inmiddels zijn de tweejaarlijkse tennistoernooien niet 

meer weg te denken uit de rij van activiteiten van het COC. 

 

Boekpresentatie  
'Russische Ravage, leven met gewone Russen' 

Zeker 25 mensen hebben de boekpresentatie van journalist, analist 
en tv- en radiocommentator Helga Salemon bijgewoond op 31 

maart 2019. Helga heeft levendig verteld over het tot stand komen 

van haar boek “Russische Ravage, leven met gewone Russen”.  

 

In het boek komen thema’s aan de orde zoals “Kun je in Rusland 

wel leven als lesbienne, en hoe dan? In de Sovjet-Unie was 

homoseksualiteit verboden. En sinds de invoering van de anti-
homowet in 2013, zitten Russische homo’s in Rusland weer in de 
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kast. Hoe gaan de Russen hiermee om. Met name het verhaal van de lesbienne en activiste Botsman 

maakte indruk. Botsman had voor de gelegenheid een filmpje gemaakt waarin ze aangeeft hoe belangrijk 

maar ook moeilijk haar strijd voor gelijke rechten voor LHGBTI’s in Rusland is. Om Botsman een hart onder 
de riem te steken hebben de aanwezigen een filmpje opgenomen. Ook een klein gebaar kan steun geven. 

 

Songfestival borrel 
18 mei 2019 keken een groep enthousiaste leden naar het Eurovisie songfestival in Bert’s kookgarage. 

 
Blije Borrel in het kader van Coming Out Dag 
11 oktober is World Coming Out Day. COC Kennemerland heeft die dag mede uit naam van de Regenboog-

partners (COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken en Gay-Haarlem) een ‘Blije Borrel’ georganiseerd, 

met fototentoonstelling met het thema: Roze Haarlemse Hoogtepunten. De fototentoonstelling is samen-

gesteld met hulp van onze partners en roze Haarlemmers.  

De COC Songfestivalband “De Reizigers” heeft (inmiddels traditiegetrouw) de inzending voor het COC 

Songfestival 2019 gepresenteerd en de Haarlemse Fredie Kuiper heeft met haar accordeon enkele vrolijke 
liederen ten gehore gebracht. Tussen 50-60 mensen hebben de borrel en de tentoonstelling bezocht. 

Tussen 17.00 uur en 20.00 uur was het tijd voor ontmoeten, bijkletsen, borrelen en gewoon gezellig samen-

zijn. Ongeveer 14 mensen hebben na de borrel meegegeten met het buffet geserveerd door het Patronaat. 

Na de Blije borrel is het No Labels Festival in de grote zaal losgebarsten.  

 

De organisatie was heel blij met de enthousiaste reacties op de fototentoonstelling, de muzikale begeleiding 

en de gezelligheid tijdens de borrel. Besloten is om de fototentoonstelling in de toekomst nog een keer te 

tonen. 
 

COC Songfestival 
Jaarlijks wordt het Nationaal COC 

Songfestival georganiseerd. In 2019 

hebben we gelukkig weer twee mensen 

bereid gevonden de organisatie op zich  

te nemen, Hans Goes en Els Holthuis.  

Met de gelegenheidsformatie ‘de 

Reizigers’ namen we deel in Weert. 
Helaas werden we geen eerste, maar 

eindigden we op een eervolle zesde 

plaats! 
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Kerstborrel 
De jaarlijkse kerstborrel (dit jaar op 20 

december) was wederom een groot succes. Zo’n 

40-50 mensen hebben de gezellige kerstborrel 
bij De Toneelgarage bezocht.  

Na een ontvangst met glühwein en vrolijk muziek 

was er tijd voor bijpraten, een dansje en voor het 

eerst dit jaar een Top2000 LBTH Pub-quiz.  

De borrel was weer aangekleed met heerlijke 

hapjes verzorgt door Bert en John van  

De Toneelgarage. 

Kerst is een tijd om dankbaar te zijn en terug te 
kijken naar het afgelopen jaar. Jos Ahlers heeft 

tijdens de borrel zijn indrukken van het afgelopen 

jaar en zijn eerste jaar als voorzitter van COC 

Kennemerland gedeeld.  

Kerstspeech 2019 van onze nieuwe voorzitter Jos Ahlers.  De activiteiten en de inzet van het COC, samen  

 met de Regenboogpartners, breidt zich steeds 

verder uit. Ook worden nu in Heemstede en Zaandam gesprekken gevoerd met de politiek en activiteiten 

georganiseerd. De kerstborrel is voor het COC het moment om alle vrijwilligers te bedanken die zich inzetten 
op scholen, voor J&O, de Roze Salon zowel in Haarlem als in Velsen of andere activiteiten organiseren.  

De borrel was zo gezellig dat de bezoekers tot laat in de avond zijn gebleven.  

 

Zichtbaar zijn  
Dodenherdenking 
Op 4 mei nam het bestuur deel aan de dodenherdenking. Samen met Gay-Haarlem en Bureau Discriminatie-

zaken Kennemerland was er een krans, die namens de regenboog-partners is gelegd door twee jongeren 

van de Gender & Sexuality Alliance.  

 

Meelopen in de parade ‘Pride at the Beach’ Zandvoort 
Met 19 mensen heeft COC Kennemerland op 29 juli meegelopen in de parade “Pride at the Beach” in 

Zandvoort. Uitgedost in T-shirts en regenboogvlaggen (zie de foto op de cover) hebben we eerst op het 

Stationsplein flyers en keycords uitgedeeld. Om vervolgens als de 17de groep in de Parade al swingend  
na een Caribean Brassband mee te lopen in de Parade, via de boulevard naar het centrum voor het 

openingsfeest op het Raadhuisplein.  

 

COC Kennemerland heeft hiermee zichtbaarheid gecreëerd. Op het stationsplein hebben een aantal 

vrijwilligers persoonlijke gesprekken gevoerd met mensen over het COC en de LHBTI+ gemeenschap.  

De voorzitter van het COC, Jos Ahlers, is in het Haarlems Dagblad geciteerd over het belang van deze 
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optocht en de zichtbaarheid. Voor COC Kennemerland inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement.  

Lof voor de organisatoren van “Pride at the Beach” Zandvoort! 
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Coming Out Dag 

Op 11 oktober 2019 was het Coming Out Dag. 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. Wethouder Meijs hees 
de regenboogvlag op het stadhuis van Haarlem. Tegelijkertijd werd ook de 

regenboogvlag op het pand van de publiekshal aan de Raaks gehesen, en ook op 

de Bavokerk op de Grote Markt. Jos Ahlers hield, namens het bestuur, een korte 

toespraak. Tevens presenteerde Bureau Discriminatiezaken Kennemerland de 

resultaten van het tweejaarlijks onderzoek over veiligheid onder LHBT’ers, het zgn. 

Pink Panel.  
 

Voorzitter Jos Ahlers tijdens het Roze Ontbijt.  

                                                                                  Ook het Haarlems Dagblad besteedt aandacht aan Coming Out Dag. 

 

 

Tentoonstelling tijdens International Queer and Migrant Filmfestival 
In de Pletterij was vanaf 1 december (t/m 31 januari 2020) de fototentoonstelling 'Haarlems Roze Hoogte-
punten' te zien (zie ook Coming Out Dag). Op 1 december was de aftrap van deze expositie tijdens het 

International Queer and Migrant Filmfestival. Zeker 30 bezoekers hebben we op de eerste dag mogen 
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ontvangen.De tentoonstelling bestaat uit foto’s van verschillende Haarlemse LHBTI initiatieven en 

gebeurtenissen die in Haarlem hebben plaatsgevonden. Enkele thema’s zijn: geschiedenis van het COC, 

vrouwencafés en de Wilsons, Roze Zaterdagen en projecten en activiteiten van Gay-Haarlem en Bureau 
Discriminatiezaken. 

 

Publiciteit 
In 2019 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 

sociale mediakanalen 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. 

 

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) op  

de scholen verzorgd 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 suïcide- 

pogingen 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.  

 

De Genderbread-Methode - voortgezet onderwijs 
De door ons samengestelde methode bevalt goed op de scholen. We hebben een PowerPoint waarmee  

de voorlichters duidelijk kunnen uitleggen waar we voor gekomen zijn. Ons eigen 'coming- out' verhaal krijgt 

vaak zelfs de drukste klas stil. 

De door COC Landelijk verzorgde film die op het GSA netwerk staat is ook nog steeds actueel en is onder-

deel van de stof. 

Na de les delen we uit:  

> Onze folder  
> Genderbread kaart  

> Folder van GSA Netwerk, aansluitend bij de film (aangeleverd door COC NL)  

 

Voorlichting op 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. spelelementen (kwartet uit eigen productie) maken we  

de kinderen vertrouwt met diversiteit.  
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Voorlichting in aantallen (gegevens 2019)  
COC Kennemerland richt zich voornamelijk op de regio Kennemerland. Er zijn in 2019 in totaal  

51 voorlichting lessen gegeven op 8 scholen wat inhoudt dat wij ca. 1.326 leerlingen hebben bereikt.  

 
Onderverdeling tussen VO/MBO en BO (basisonderwijs): 

 
 Aantal voorlichtingen leerlingen/klas totaal leerlingen 

 
BO 4 26 104 

VO/MBO 47 26 1.222 

 _____  ______ 

Totaal 51  1.316 
 

Vergeleken met 2018:  

VO/MBO stonden we in 2019 op 2 scholen minder en hebben we 9 lessen minder gegeven.  

BO  minimale daling te zien. In het najaar 2019 hebben we, door onder-bemensing, geen  

BO scholen aangeschreven. Het blijkt dat scholen zich niet spontaan aanmelden.  

 

Conclusies  
Aantal voorlichters  

Aan het einde schooljaar, juni 2019, hebben afscheid genomen van een aantal voorlichters. De groep,  
van 12 voorlichters, is daardoor gekrompen naar 9. Na de zomer kregen we snel gespreken met mogelijke 

nieuwe voorlichters. Van de 4 is er voorlopig 1 echt aangehaakt. Het aantrekken van nieuwe voorlichters  

is blijvend een uitdaging. Ondertussen hebben nog 2 voorlichters moeten bedanken door werken/of privé́-

omstandigheden. We hebben nu 7 mensen (waarvan 1 nog beginner is) waarmee we de lessen draaien.  

 
Extern coördinator  

Andrea Mensink had ruim op tijd aangegeven het stokje van extern coördinator te willen overdragen  

maar zonder opvolging zijn we het najaar in gegaan. Resultaat is dat we maar 2 scholen hadden voor  

de Kerstvakantie. Peter Buschman heeft mail- en bel-ronde gedaan en dat heeft veel reacties opgeleverd.  
Voor 2020 hebben we nu al meer lessen ingepland dan in heel 2019!  

We hebben het afgelopen jaar iets minder lessen gegeven en het is duidelijk dat actief de scholen 

benaderen essentieel is om voorlichtingen te kunnen geven. 

Paola Prins zorgt nu dat de aanmeldingen van de scholen ook omgezet worden in voorlichtingen.  

 

Basisonderwijs  

Volgend schooljaar moeten de basisscholen ook weer aan bod komen maar dat kan alleen als we het aantal 

voorlichters uitbreiden.  
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Trainingscoördinator  

Deze positie staat nog open. Geen reactie gekomen op plaatsen vacature in COC-nieuwsbrief en ook niet 
via de vacaturebank vrijwilligers. Met bestuur overleg om te kijken of we deze functie kunnen professionali-

seren door het aantrekken van een beroepskracht.  

 

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. Het aantal jongeren dat komt wisselt per bijeenkomst, maar er is een vaste kern van 

jongeren die regelmatig komt. Bij de meeste bijeenkomsten zijn tien tot vijftien jongeren en drie begeleiders 

aanwezig. Elke tweede zaterdag van de maand staat in de middag de deur open voor jongeren tot en met  

18 jaar. We hebben bijna elke maand een activiteit aangeboden waar jongeren aan mee konden doen. Dit  

is niet verplicht, maar ze vinden het meestal zo leuk dat iedereen meedoet. In januari hebben we Singstar 
gespeeld op de Wii. In februari vierden we Valentijn en nodigden we een seksuologe uit, aan wie de 

jongeren vragen konden stellen. Maart stond in het teken van kickboksen, we kregen een workshop van 

Fitness Matters. In april hebben we creatief gedaan door T-shirts te beschilderen. In mei zouden we ‘Wie is 

de Mol’ gaan spelen maar door allerlei praktische zaken ging dit niet door. In juni bestond J&O Haarlem drie 

jaar en dat hebben we gevierd met het versieren van muffins en veel spelletjes spelen. In juli was er een Gay 

Pubquiz waarbij het winnende team een cadeautje heeft gewonnen. In augustus hebben we weer gezongen 

met Singstar en in september maakten we Virgin Cocktails. In oktober hadden we geen speciale activiteit,  
in november hebben we zelf pizza’s gemaakt en films gekeken. December stond zoals altijd in het teken van 

SinteKerst- en Nieuw, met een dobbelspel en veel cadeautjes. 

 

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).  

 

GSA's 
Nieuw dit jaar was voor COC Kennemerland de aanstelling van een GSA-coördinator, Huib Wolse. GSA 

staat voor Gender & Sexuality Alliance. De GSA is een groep middelbare scholieren die vindt dat iedereen 

op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te 

verantwoorden. Huib is gestart met het in kaart brengen van alle GSA's in onze regio. Daarna heeft hij met 

de meeste GSA's contact gelegd. Rond Coming Out Dag zijn er een aantal GSA-bijeenkomsten 
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georganiseerd, onder andere in Velserbroek, Hoofddorp, IJmuiden en Haarlem. De bijeenkomst in Haarlem 

is georganiseerd in samenwerking met Buro Discriminatiezaken in jongerencentrum Flinty's.  

 
De organisatoren van de bijeenkomst in de Flinty's: Huib en Noëlle. 

 

Vrijwilligers 

COC Kennemerland vraagt haar vrijwilligers en bestuursleden 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 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, 

> het besturen van de vereniging. 

 

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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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 lidverenigingen. 

 

ALV 2018 
Op 28 mei 2019 vond de reguliere ALV plaats. Tijdens deze ALV zijn de jaarrekening 2019 en het jaar-

verslag 2019 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De stukken zijn door de aanwezige leden 

goedgekeurd. Op deze ALV werd ook afscheid genomen van de voorzitter Wouter Rutten. Bij stemming 

werden Jos Ahlers en Marc Hillebrink benoemd tot bestuurslid, resp. als voorzitter en bestuurslid algemeen 

met portefeuille Velsen / IJmond. Bij stemming werden Liesbeth Verhagen (penningmeester) Els Holthuis 

(secretaris) en Peter Buschman (algemeen bestuurslid) herbenoemd voor een periode van twee jaar. 

 
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 2010 ging de Roze Pluim naar 

Mirjam van de Sman. Zij is cliënten-

adviseur en coördinator Service-

bureau bij de zorggroep Reinalda. 

Tevens is zij coördinator van de 

commissie binnen het Reinaldahuis 

die zich bezig houdt met de uitvoering 
van de Roze Loper. Na de pauze 

heeft zij iets verteld over haar werk.
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Samenstelling bestuur 

In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

> Jos Ahlers, voorzitter (vanaf 28 mei 2019). 

> Els Holthuis, secretaris (sinds mei 2015) 
> Liesbeth Verhagen, penningmeester (sinds mei 2017) 

> Peter Buschman (sinds mei 2017) 

> Arno Schouten, bestuurslid (sinds mei 2016) 

 

Adresgegevens 
COC Kennemerland 

Postbus 342 

2000 AH Haarlem 

www.coc-kennemerland.nl 

info@coc-kennemerland.nl 
 


