
Jaarverslag 2021 

COC Kennemerland  



Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van COC Kennemerland over 2021. Een dun verslag, dat zich kenmerkt door  

het ontbreken van activiteiten. Vanwege corona kwamen wederom veel van onze activiteiten stil te liggen.  

Omdat de scholen dichtgingen gingen ook al onze voorlichtingslessen niet door. En een nieuwe activiteit,  

een maandelijkse borrel, heeft ook niet van start kunnen gaan. 

 

Wat wel doorging is het opzetten van regenboogbeleid in de gemeente Haarlem en in de regenboog-

gemeentes Haarlemmermeer en Velsen. Daarover verder in dit verslag meer.  

 

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

aan activiteiten. Zonder vrijwilligers zijn activiteiten immers niet te organiseren. We hopen dat we in 2022  

weer van start kunnen gaan met onze 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 zijn! 

 

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.  

 

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 om 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.  

 

Namens het bestuur van COC Kennemerland, 

 

Jos Ahlers   Els Holthuis 

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

ingedeeld in twee hoofdstukken: ‘Activiteiten’ (Bestaande uit de delen 'Informeren en agenderen', 'Onder-

steunen', 'Ontmoeten', 'Zichtbaar zijn' en 'Jongeren'), en ‘Interne Organisatie’. 

 

Een aantal van de activiteiten worden volledig door COC Kennemerland gedragen, maar we werken ook  

graag samen met partners. Belangrijkste in Haarlem daarin is de ‘Regenboogcoalitie’. In 2021 werkten  

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

Haarlem samen. In Velsen kennen we de Regenboogbrigade, een vergelijkbaar samenwerkingsverband.  

Hierin werken samen COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Stichting Welzijn  

Velsen, Stichting Regenboog Loket, Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen en de Gemeente Velsen. 



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 over-

leg met de gemeente Haarlem.  

 

Sinds december 2019 praat COC Kennemerland ook mee met Gemeente Haarlemmermeer, die een regen-

boogovereenkomst 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.  

 

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.  

 

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 

In de periode 2019-2022 stelde het Ministerie jaarlijks een bedrag van € 20.000 beschikbaar. De gemeente 

Haarlem heeft dit bedrag beschikt aan de regenboogpartners. Zij overleggen en maken een Regenboogplan 

met uiteenlopende activiteiten. 

De regenboogpartners zijn: 

> COC Kennemerland 

> Gay-Haarlem.nl 

> Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 

 

De gemeente reserveert daarnaast eenzelfde bedrag voor activiteiten die ze uit eigen hoofde besteedt aan 

regenboogbeleid. De regenboogpartners worden daar inhoudelijk bij betrokken.  

 

Toelichting op de plannen 

De Regenboogpartners en de gemeente Haarlem wilden meer naar buiten treden met wat er aan beleid wordt 

uitgevoerd, omdat is gebleken dat het soms te weinig bekend is wat er gebeurt. Bestaande activiteiten zouden 

worden geprofessionaliseerd, versterkt en nog zichtbaarder gemaakt door onder andere meer PR op websites 

en sociale media. Helaas heeft door corona een aantal activiteiten geen doorgang gevonden. Hierdoor was  

er bijvoorbeeld weer meer geld beschikbaar voor de tweede oplage van het Roze Mug Magazine.   

 

Er was in dit de activiteiten extra aandacht voor kwetsbare groepen: 

> LHBTI-ouderen; 

> LHBTI-jongeren met en zonder bi-culturele achtergrond. 

 

De pijlers van dit regenboogplan 2021 zijn de volgende: 

> zichtbaarheid; 

> voorlichting; 

> samenwerking met diverse partners in de stad. Denk aan Sport Support, welzijnsorganisaties (Haarlem Effect,  

  Dock), migrantenorganisaties. 

 

Zowel de doelgroepen als de genoemde pijlers zijn een leidraad geweest bij de uitvoering van de Regenboog-

activiteiten in 2021. 

 

Het Bureau Discriminatiezaken (BD) heeft het beschikbare budget aangevraagd en is daarom de organisatie 

die dit verslag als verantwoording schrijft en indient.  

 

Het regenboogplan voor 2021 bevatte negen onderdelen. Hieronder worden per onderdeel de inhoud en de 

resultaten toegelicht.. 



1Theatervoorstellingen seksuele diversiteit op middelbare scholen 

Het idee was dat de theaterorganisatie Live your story voorstellingen zou houden op enkele middelbare 

scholen in Haarlem, met als thema seksuele diversiteit. Er is dit jaar gekozen voor de voorstelling Queer 

Stories. Het bevat thema’s als; discriminatie, labels, wel/niet uit de kast komen, lhbti, seksuele voorlichting  

etc. De voorstellingen en contacten liepen via het COC. Het BDK was ook aanwezig bij de voorstellingen  

en de nagesprekken. Door corona waren de meeste scholen echter niet toegankelijk voor externen. Tussen  

de lockdowns en alle maatregelen door, hebben er voorstellingen plaatsgevonden op basisscholen en is  

met twee middelbare scholen afgesproken dat de bijdrage van € 1.000 euro in 2022 zou worden besteed.  

In detail zag dit er als volgt uit: 

> Basisschoolleerlingen uit Spaarndam, Haarlem en Heemstede zagen in juni het theaterstuk van Live your  

  Story over de liefde en over identiteit. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft dit georganiseerd. 

> In verband met corona, hebben twee middelbare scholen (Haarlem College en Prof Dr Gunning) een  

  voorschot ontvangen op een Live Your Story voorstelling die uitgevoerd zal gaan worden in 2022.   

Doel van al deze activiteiten is de acceptatie van LHBTI’s bij jongeren te bevorderen.    

 

Roze Salon 55+ 

Met uitzondering van de maanden juli en augustus zijn de gasten elke tweede donderdag van de maand  

van harte welkom in de Roze Salon. Het is dé ontmoetingsgelegenheid voor oudere homoseksuele mannen, 

lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Haarlem en (verre) omstreken! De Roze Salon vindt plaats 

in wijkcentrum Binnensteeds in Haarlem-centrum. 

 

Het enthousiaste team van vrijwilligers biedt de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje 

elke maand weer een bijzonder gezellig, gevarieerd en vaak verrassend (cultureel) programma dat mede 

mogelijk wordt gemaakt met enige sponsoring van Gay-Haarlem.nl. Zo zijn theater, lezingen over literatuur  

en religie, (multiculturele) muziek en poëzie geprogrammeerd. 

Ontmoeting, gezelligheid en amusement zijn dan ook sleutelbegrippen geworden.   

 

De coronajaren 2020 en 2021 hebben een negatieve impact gehad op het welzijn van de bezoekers en ook 

op het aantal bezoekers. Voor die jaren lag het bezoekersaantal op gemiddeld 30. Dat zijn niet alleen 

Haarlemse roze senioren, maar ook inwoners uit de regio vinden de weg naar de Roze Salon. Om het gebrek 

aan fysiek contact enigszins te verlichten is er een app-groep opgericht. Er hebben in 2021 twee Roze Salons 

plaatsgevonden 

 

Sport 

In gesprekken met SportSupport Haarlem is naar voren gekomen dat er enerzijds behoefte is aan trainingen 

voor buurtsportcoaches (hoe ga ik het gesprek aan over dit onderwerp met de sportvereniging) en 

voorlichtingsmateriaal (o.a. filmpjes) dat laagdrempelig kan worden uitgezet onder sportverenigingen in digitale 

nieuwsbrieven. Met een kleine werkgroep (COC, BDK, SportSupport én gemeente) zijn details van activiteiten 

verder ingevuld. Er is een activiteit geweest rond Coming Out-dag: koffie schenken en het gesprek aangaan 



over diversiteit en respect voor lhbti bij een voetbalclub. Er is materiaal aangeleverd voor nieuwsbrieven  

of bijeenkomsten die SportSupport wilde uitrollen. En er is meegedacht over de verdiepende opvolging van 

een training van de John Blankenstein Foundation. 

 

Magazine ‘De Roze Mug’ 

In dit glossy magazine vertellen LHBTI-Haarlemmers van 18 tot 90 jaar over hun identiteit en hoe zij dat 

beleven en hebben beleefd door de decennia heen, vanaf 14 januari 1940 tot op heden. Dit doen zij vanuit 

een aantal thema’s variërend van coming out, 

ontmoeting, evenementen/gebeurtenissen tot geloof, 

politiek, sport, (homo)huwelijk, etc.  

 

Kort gezegd: het is een eenmalige editie van het 

magazine waarin de beschrijvingen van de Haarlemse 

roze geschiedenis, individuele levensverhalen en opinie 

centraal staan. Het magazine is bedoeld voor alle 

Haarlemmers van alle leeftijden en het kan jongeren 

steunen in hun proces van coming out.  

 

De presentatie van het Magazine heeft op Coming 

Out-dag (11 oktober) in de Philharmonie 

plaatsgevonden. In aanwezigheid van circa 150 

genodigden en hostess Mirella van Markus, ontving 

wethouder Marie-Thérèse Meijs (zorg, welzijn en 

volksgezondheid) uit handen van de initiatiefnemers 

Pip Beumer, René van der Laag en Ruud Steenbergen 

het eerste exemplaar. 

 

Zorginstellingen, welzijnsorganisaties en het onderwijs, 

kunnen het blad gebruiken voor onder meer beleids-

ontwikkeling, voorlichtingen en trainingen. Ook GSA’s 

kunnen het magazine gebruiken bij hun activiteiten  De Roze Mug, gereed voor verzending 

op hun scholen. Hetzelfde geldt voor Haarlemse  

bestuurders en politiek.  

 

De eerste oplage was 1.000 stuks. Die vloog weg. Er is een tweede oplage besteld van 1.000 stuks zodat  

we ook in 2022 het Magazine kunnen inzetten bij voorlichtingen etc. 

 

  



Culturele evenementen  

Filmfestival 

Al enkele jaren wordt in een aantal steden in Nederland, waaronder Haarlem, het International Queer  

and Migrant Film (IQMF) Festival gehouden. Wij werken daarin nauw samen met de stichting Artikel1 van  

de Haarlemse filmmaker Chris Belloni. De invulling van het programma wordt altijd min of meer overgelaten 

aan hem. In 2020 en 2021 heeft dit festival in Haarlem geen doorgang kunnen vinden. 

 

Roze Kunstlijn 

In 2020 vond er geen Roze Kunstlijn plaats vanwege allerlei omstandigheden (corona, locatie).  

 

Queer kunstlijn 

De queer kunstlijn is een nieuw initiatief en richt zich op jongeren. In samenwerking met Flintys en  

Jong& Out. Het werd georganiseerd door de nieuwe organisatie Haarlem Town Queers. Zij richten zich 

hiermee op jonge, biculturele queergemeenschappen. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd  

(button maken, Zine maken) en er is kunst geëxposeerd. 

 

Regenboogviering tijdens de Vredesweek (medio september) 

Het thema van de viering was ‘Wint de liefde?’ De aanleiding voor deze vraag was de Liebe gewinnt’-beweging 

in Duitsland als reactie op het Vaticaanse verbod op zegening van lesbische en homorelaties. En waarom  

is het nodig in Haarlem, een regenboogviering? Er zijn nog verschillende kerken in Haarlem seksuele en 

genderdiversiteit afwijzen.  

Er waren vier gastsprekers:  

> Gereformeerd predikant Johan Schelling vertelde een persoonlijke verhaal.  

> Frans Bossink vertelde over het verzet tegen het verbod op inzegenen van lesbische en homorelaties van  

  het Vaticaan door een groep Haarlemse katholieken.  

> Mara van Limbeek sprak over het verbranden van de Regenboogvlag bij het Badhuis. Het bracht een hoop  

  buurtactivisme en gemeenschapszin naar boven.  

> Isjed Houssain en Nouria Nadal vertelden hun persoonlijke verhalen als transvrouw en lesbische vrouw van  

  kleur. En zoomden in op de vraag: kan iedereen bínnen de LHBTI-gemeenschap wel altijd zichzelf zijn?  

  Zij vertegenwoordigden de Stichting Prisma in Utrecht. 

 

Muziek was er ook: de band Enorm uit Twente en het Haarlemse gospelkoor Pata Pata o.l.v. dirigent Lionel 

Ndamba traden op. 

 

Kortom, verschillende sprekers deelden hun verhalen tijdens deze viering, onder leiding van ds. Tom de Haan. 

Er waren circa 90 bezoekers waaronder wethouder Marie-Thérèse Meijs. Uitvoering door werkgroep o.l.v. 

Bureau Discriminatiezaken. Met dank aan de Antonius Gemeenschap. De viering is gebaseerd op de pijlers 

acceptatie en zichtbaarheid.  

  



Voorlichting 

Het COC Kennemerland heeft een voorlichtingsgroep binnen haar gelederen. Op middelbare scholen geven zij 

gastlessen over seksuele diversiteit. Sinds een aantal jaren is voorlichting hierover verplicht; scholen maken 

zelf de keuze hoe zij dit invullen. Het COC hanteert een vaste methode om de lessen op te bouwen. Bij een 

aantal scholen komen ze elk jaar terug om een nieuwe lichting leerlingen les te geven. In 2021 is er een 

betaalde voorlichtingscoördinator aangesteld om zaken te coördineren en voorlichters structureel te kunnen 

trainen.. Dit jaar hebben er 16 gastlessen op 2 scholen (Coornhert en Internationale school) plaatsgevonden.  

 

Coming out-week 

In de Coming Out week heeft het COC een 

uitgebreid programma opgetuigd. 

Coming Out-dag zelf, 11 oktober, begon met het 

inmiddels traditionele Roze Ontbijt op het Haarlemse 

stadhuis en aansluitend is de regenboogvlag 

uitgehangen. Ook op andere locaties onder andere 

bij alle buurtcentra van Haarlem Effect wapperde 

een mooie regenboogvlag.  

 

In de Pletterij vond in de loop van de week een 

heel goed bezocht regenboogweekprogramma plaats: 

> Letteravond met film Petite fille. Alle letters  

  LHBTIQ+ werden uitgelegd en ervarings- 

  deskundigen vertelden hun verhaal. 

> Jongerenavond Walk in Closet (18-26 jaar). 

> Presentatie Roze Mug Magazine, voor wie niet bij  

  de presentatie in de Philharmonie kon zijn. 

> Terug naar het vrouwencafé, voor vrouwen. Deze  

  avond was direct uitverkocht. 

 
< Wethouder Marie-Thérèse Meijs sprak op het Roze Ontbijt 

 

Paarse vrijdag en GSA* ondersteuning 

Ook deze activiteiten zagen er door corona anders uit dan in andere jaren, al kon er nog wel een netwerk-

avond plaatsvinden voor de Haarlemse GSA’s*.  

 

> Circa 50 actieve leerlingen en docenten van bijna alle Haarlemse GSA’s waren aanwezig op de netwerk- 

  avond in de Schuur op 29 september waar eerst werd gekeken naar de voorstelling Boys won’t be boys.  

 

*  GSA betekent Gender & Sexuality Alliances op middelbare scholen 



  Of je nou hetero of homo, a-seksueel of bi-seksueel, bouwplaatsmanager of musicalster, intersekse of trans- 

  gender, jonge vader of drag queen bent, niemand past precies in het hokje 'man'. Door de verschillende  

  verhalen doorbreken we vooroordelen en stereotypen en komen we dichter bij elkaar.  

 

> In aanloop naar Paarse Vrijdag** ontvingen alle GSA’s van Haarlemse scholen de Paarse Surprise Tas  

  aangeboden door Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland en Gay Haarlem. Daarnaast ontvingen  

  ze vijf exemplaren van het Roze Mug Magazine. In de PaarseTas zaten posters om op school op te hangen,  

  bloembollen, regenboog key coards, ansichtkaarten Hoera een mensje en regenboogmarkers. De inhoud van  

  de tas is samengesteld en ingepakt door Bureau Discriminatiezaken, flex-vrijwilligers van het COC hebben  

  de tassen naar de scholen gebracht. Er werd zeer positief op gereageerd door verschillende GSA’s.  

  Het doel is het versterken, ondersteunen en weerbaarder maken van LHBTIQ+-netwerken op scholen.  

 

** Door op Paarse Vrijdag paarse paars kleding te dragen, laten leerlingen en docenten zien dat alle genders en alle  

   seksuele oriëntaties er mogen zijn. 

 

Haarlemmermeer 

De uitvoering in het eerste half jaar van 2021 ondervond ook in de Haarlemmermeer hinder van de 

coronacrisis. Vanaf de tweede helft van het jaar konden er zichtbare stappen worden gezet. Dit werd gedaan 

op fysieke locaties indien de coronamaatregelen dit toelieten.  

 

Zichtbaarheid 

Op 1 april 2021 wapperde de regenboogvlag bij het Raadhuis van Haarlemmermeer. Hiermee vierden we dat 

20 jaar geleden in Nederland het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Deze 

actie werd uitgevoerd in samenwerking met COC Kennemerland en de regenbooggemeenten Haarlem en 

Velsen. 

 

Beeldvorming  

De gemeente Haarlemmermeer legde in 2021 vragen voor aan het Digipanel voor jongeren. Hieruit kwamen 

nuttige suggesties voort zoals de betere vindbaarheid van informatie over lhbti in de gemeente.  

 

Op verzoek van de gemeente heeft MENES de behoeften en wensen van 85 lhbti-jongeren in Haarlemmermeer 

geïnventariseerd, langs verschillende kanalen. Een derde van de ondervraagde jongeren kan niet zichzelf zijn 

op school. De onderzochte jongeren vinden dat er te weinig voorlichting over seksuele oriëntatie en 

genderidentiteit wordt gegeven op de scholen. Een aantal jongeren vindt dat de Gender&Sexuality Alliances 

(GSA’s) op de scholen in Haarlemmermeer actiever kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt verder naar voren  

dat lhbti-jongeren behoefte hebben aan informatie over acceptatie in de familie, op school en in de sport. 

Ook willen ze informatie over relaties en intimiteit. Ze willen deze informatie vooral via online sites (naast 

school) krijgen, of op de plekken waar zij elkaar laagdrempelig ontmoeten. De jongeren geven aan dat zij dit 

missen in Haarlemmermeer. Er is ook behoefte aan thema-dagen en –feesten voor lhbti’s in onze gemeente.  



In overleg met de alliantiepartners in welzijn, sport en cultuur gaan de gemeente Haarlemmermeer daarop  

in de komende jaren antwoord geven met nieuwe activiteiten. We geven dit een plaats in de programma’s  

van eisen voor onze subsidierelaties, en in andere afspraken voor samenwerking met scholen. 

 

Kennisdeling in het onderwijs 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en COC Kennemerland hebben vanwege coronamaatregelen  

op scholen geen gastlessen en docententrainingen gegeven.  

Het voorlichtingsteam van COC Kennemerland is in 2021 wel weer op volle sterkte gekomen om op verzoek 

de scholen voor het voortgezet onderwijs te ondersteunen.  

 

Netwerken op school en empowerment 

BDK, COC Kennemerland en MENES maakten eind oktober 2021 een succesvolle bijeenkomst voor GSA-

leerlingen mogelijk met ruim veertig deelnemers, als voorbereiding voor Paarse Vrijdag op 10 december. 

 

Netwerklunches 

Haarlemmermeer agendeerde bij organisaties hoe zij sensitief kunnen zijn voor lhbti’s. Dit gebeurde via online 

bijeenkomsten: overleggen met lokale partners, netwerklunches in de gebieden en bijeenkomsten rondom een 

specifiek thema. Hieraan namen onder andere de volgende organisaties deel: BDK, COC Kennemerland, GGD 

Kennemerland, Cultuurgebouw/Pier K/Bibliotheek, Amstelring, Cordaan, Meerwaarde/MENES, Team Sportservice 

en Maatvast.  

 

Sociale activiteiten buitenshuis 

In de week van Coming Out-dag in oktober bezochten tientallen inwoners het eerste (maandelijkse) Roze 

Regenboog Café in het Duyckercafé. De organisatie lag bij Amstelring, Cordaan en het Cultuurgebouw in 

samenwerking met COC Kennemerland- afdeling Roze 50+. De vele reacties gaven aan, dat deze mogelijkheid 

van ontmoeting in Hoofddorp erg wordt gewaardeerd.  

 

MENES heeft in het kader van de adviesopdracht van de gemeente met groepen lhbti-jongeren besproken 

waaraan behoefte is, met name op en rond school of in vrijetijdsbesteding. Het advies is door BDK, Team 

Sportservice Haarlemmermeer, MENES en Maatvast gezamenlijk doorgenomen op kansrijke activiteiten voor 

activiteiten buiten schooltijd. De afdeling Jong&Out van het COC Kennemerland adviseerde Maatvast en 

MeerWaarde hierbij.  

 

Heemstede 
In Heemstede vindt geregeld overleg plaats onder leiding van de burgemeester. Dit gebeurt onder de vlag 

'Platform Regenboog'. Concreet heeft dit inmiddels geleid tot uitbreiding van onze voorlichting op scholen 

naar Heemstede en een maandelijks ontmoetingsmoment: de Regenboogborrel Heemstede in Loco Coffee. 

 



Velsen 
In het afgelopen jaar (2021) is in Velsen een zogenaamde ‘regenboogbrigade’ opgericht. Deze brigade bestaat 

uit vertegenwoordigers van het Anti Discriminatie Bureau (ADB) Kennemerland, het Regenboogloket, Stichting 

Welzijn Velsen en het COC Kennemerland en staat onder leiding van de beleidsmedewerker van de gemeente 

die zich met het regenboog-beleid bezighoudt. 

 

Zowel voor 2021 als voor 2022 is er voor de uitvoering van dit beleid een actieplan opgesteld. Dit actieplan 

bevat acties op het gebied van: 

> de voorlichting aan scholen (inclusief het versterken van zogenaamde GSA-netwerken op scholen); 

> de netwerkvorming, ontmoeting en empowerment (Roze Salon Velsen); 

> de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport; 

> het vergroten van zichtbaarheid van LHBTIQ+’ers in de media (door middel van interviews); 

> het organiseren van een tweedaags evenement ‘Under the rainbow’ (voorheen Coming Out Day); 

> het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij groepen die vanwege culturele of religieuze achtergrond 

dit een lastig onderwerp vinden; 

> het meermaals organiseren van een filmontbijt voor middelbare scholieren. 

 

In 2021 kon een aantal acties vanwege de coronasituatie niet worden uitgevoerd. Toch heeft de Coming  

Out-dag in Velsen kunnen plaatsvinden en is de Roze Salon Velsen op een aantal donderdagen bijeen 

geweest. Ook is met voortvarendheid gewerkt aan het vergroten van het netwerk met het onderwijs en  

de sport-organisaties in de gemeente Velsen. 

 

De verwachting is dat de acties in 2022 wel kunnen worden gerealiseerd. Alle hiervoor genoemde partijen 

hebben zich in ieder geval aan de uitvoering hiervan verbonden en hebben zich uitgesproken om de in 2021 

opgestarte samenwerking voort te zetten. Het is nog wel de vraag of alle acties in overeenstemming met het 

actieplan kunnen worden uitgevoerd. Er is een tekort aan uitvoeringscapaciteit. De regenboogbrigade meent 

dat dit tekort oplosbaar is door extra inzet van beschikbare vrijwilligers van de Stichting Welzijn Velsen 

(vrijwilligerscentrale) of vrijwilligers van overige deelnemende partijen. 

 

Inclusief Sporten Velsen  

Vanuit het sport-en preventieakkoord 2020 -2021 is in mei 2021 vanuit het COC Kennemerland en OOK 

Pedagogisch centrum een webinair georganiseerd om bij de Velsense sportverenigingen het inclusief sporten 

(iedereen is welkom bij de sportvereniging en kan mee doen!) te bespreken. Ervaringsdeskundigen vanuit de 

John Blankenstein Foundation vertelde over hun ervaring als LHBTIsporter bij sportvereniginen. Aan de 

bijeenkomst deden 15 sportverenigingen mee. Vanuit dit overleg hebbe een 5 tal verenigingen zich gemeld  

om mee te denken hoe het thema inclusief sporten nader uit te werken en welke ondersteuningsbehoeften  

bij sportverenigingen liggen.  

 



Coming Out-dag Velsen 2021 

Op zondag 10 oktober a.s. organiseerde de Velsense Regenboogbrigade in het kader van Coming Out-dag 

een theatrale talkshow onder leiding van theater- en televisiemaker Paul Haenen. De Regenboogbrigade heeft 

met deze talkshow de zichtbaarheid en de acceptatie van de seksuele diversiteit in Velsen willen vergroten.  

Paul Haenen ging in gesprek met D66-Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken, voormalig Roze in Blauw vertegen-

woordiger Marja Lust, de uit Velsen afkomstige monseigneur Schoon, bisschop van de Oud-Katholieke Kerk 

Nederland, de Velsense wethouder Marianne Steijn, ChristenUnie Velsen-raadslid Frank Cornet en oud-leerling 

van het veelbesproken Gomarus College Marijn Baggerman. Lisa van Ginneken en Marja Lust spraken over hun 

veiligheidsgevoel. Monseigneur Schoon, raadslid Cornet en Marijn Baggerman spraken over de verdraagzaam-

heid in het geloof. Muzikale optredens waren er van de Velsense zanggroep UNITY en Regenboogloket-

ambassadeur Zoë Gerritsen. 
 

Zandvoort 
In 2021 is Stefan Flierman de coördinator geworden om meer gezicht te geven in de gemeente Zandvoort. 

Samen met de Gemeente Zandvoort, Movisie en bureau Discriminatiezaken hebben we start gemaakt om  

een regenboogbeleid te maken voor de gemeente Zandvoort. We zijn eerst begonnen om met de bewoners 

van Zandvoort te gaan zitten.  

 

Op dinsdag 5 oktober 2021 hebben de Gemeente, Movisie, Bureau Discriminatiezaken met elkaar een 

bewonersavond gehouden. Onder andere de volgende punten kwamen hieruit: 

> De inwoners van Zandvoort zijn over het algemeen tolerant en accepteren wie je bent en van wie je houdt. 

Een uitdaging is de vele bezoekers die Zandvoort jaarlijks ontvangt. Ook zij dienen respectvol om te gaan 

met lhbtiq+-inwoners en dat gebeurt niet altijd. 

> Er wordt aangegeven dat er in het OV regelmatig homo vijandige opmerkingen worden gemaakt. 

> Op diverse plekken in het dorp hangen jongeren (vaak afgelegen plekken). Deze hangjongeren zorgen voor 

een onveilig gevoel. In sommige gevallen worden er ook homo vijandige opmerkingen gemaakt door deze 

hangjongeren. 

> Op de middelbare school van Zandvoort is momenteel geen GSA actief en hier worden ook geen 

voorlichtingen gegeven door COC en BDK. 

> Ouderenorganisaties (thuiszorg- en zorginstellingen) hebben niet altijd oog voor de oudere lhbtiq+-

doelgroep, wat tot eenzaamheid leidt. 

Gemeente Zandvoort gaat met organisaties, vrijwilligers en andere partners in gesprek over op welke manier 

zij kunnen bijdragen aan het bevorderen van de sociale acceptatie van lhbtiq+-ers. 

 

Bovenstaande punten vormen de basis voor deze gesprekken. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 1 maart 

2022. Met verschillende organisaties hebben wij die dag gezeten en zijn hier mooie onderwerpen uitgekomen. 

Deze hebben we gebundeld en gaan we mee aan de slag voor het volgend overleg. Deze zal plaatsvinden  

in Mei en daar gaan we een agenda maken voor het komend jaar. We gaan bezig met de volgende thema's 

in Zandvoort: 



> Ontmoeten 

> Zichtbaarheid 

> Zorg en ondersteuning 

> Veiligheid 

 

In 2021 zijn we druk bezig geweest om ons als COC meer te profileren. Er zijn hier al stappen in gemaakt 

maar dit blijven we voor het komend jaar doen.  

 

> Social media COC  

Platformen 
Afgesproken is de focus op Facebook, Instagram en Linkedin te leggen. Dit zijn de meest gebruikte platforms. 

COC Kennemerland had ook een Twitteraccount maar besloten is hier niet mee verder te gaan. Twitter heeft 

de laatste jaren steeds meer een 'klaagimago' gekregen. Ook is het beter drie kanalen up-to-date te houden 

dan op meerdere social media kanalen een account te hebben dat niet actief wordt bijgehouden en dus niet 

actueel is. Voor professionalisering van de drie gekozen platforms is de informatie over de organisatie, korte 

beschrijving, banners, logo, profielfoto’s en etc aangepast zodat deze uniform zijn. 

 

Facebook 

COC Kennemerland heeft een pagina op Facebook waar veel gebruik van werd gemaakt.  

 

LinkedIn 

LinkedIn is vooral geschikt voor het delen van bijvoorbeeld vacatures of informatie over de organisatie. 

Bijvoorbeeld de interviews met vrijwilligers. 

 

Instagram 

Instagram is vooral gericht op beeld. Tot nu toe hebben we het gebruikt om nieuws en aankondigingen te 

delen. Als er straks weer live-evenementen zijn is Instagram heel geschikt om live foto’s te delen. 

 

Koppeling social media en de website 

Op de website is een Instagramfeed toegevoegd. De Facebook-feed stond al op de website en is gehand-

haafd. Op de website staan iconen om pagina's en berichten te delen via diverse social media. 

 

Plaatsen content 
Voor het plaatsen van content werden verschillende nieuwsbronnen en social media gevolgd. Ook plaatsten 

we nieuws en evenementen van COC Kennemerland zelf en van LHBTI-evenementen in de regio. Er zijn met 

interviews met vrijwilligers gehouden en gedeeld op Facebook, Instagram en LinkedIn met een link naar de 



website. Ook zijn er acties geweest waarbij volgers werd gevraagd foto’s te delen, bijvoorbeeld van de 

regenboogvlaggen op 11 oktober Coming Out-dag. 

 

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 2021 onverminderd van belang. Een organisatie als het 

COC is 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 2021 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 

> Nieuwjaarsreceptie 
Zoals elk jaar is 2021 gestart met een 

nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege corona 

vond deze online plaats via zoom, op 

15 januari 2021. De presentatie van de 

bijeenkomst werd verzorgd door Beaver 

Sisters (Hans Goes en Alexander van  

der Doorn). Samen met de activiteiten-

commissie hebben zij een show voor-

bereid waarin Bingo centraal stond. 



Tussen het draaien van de ballen en het voorlezen van de nummers door werden deelnemers aan het  

woord gelaten in het 'Goede Voornemens en Mooie Wensen blokje'.  

 

Met 50 online deelnemers was de nieuwjaars-bijeenkomst goed bezocht. Onder de deelnemers waren o.a.  

de wethouder van Haarlem Marie Therese Meijs en de wethouder van de gemeente Velsen Marianne Steijn. 

Ook waren afgevaardigden van verschillende politieke partijen, onze regenboog-partners Gay Haarlem en  

BDK, en Regenboogpanel Velsen. 

 

De beleidsadviseur van de gemeente Velsen, Paula Augenbroe, viel dubbel in de prijzen. Hij had maar liefst 

twee keer Bingo en won de vrijkaarten voor Pathé Pridenight en een COC verrassingstasje. 

 

Leonie Kooij nam afscheid van de activiteitencommissie en werd verrast met een bos bloemen. Hans Huisman 

zal de plaats van Leonie in gaan nemen, hij zal zich, zodra dit weer mogelijk is, gaan bezighouden met het 

organiseren van culturele uitstapjes.  

 

Het was een bijzondere bijeenkomst die ondanks de fysieke afstand tot elkaar de deelnemers toch even echt 

samenbracht. Veel dank aan de Beaver Sisters voor hun geweldige optreden. 

 

> Roze ouderen 

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 Facebook-

pagina. Ook is er een actieve App-groep. 

 

Roze Salon Velsen 
Een gezellig samenzijn van leuke lieve mensen. 

Door corona zijn er minder bijeenkomsten geweest, maar zodra het weer kon, waren wij de eerste.  

De groep bestond gemiddeld uit 12 personen. Zo rond 17 uur verzamelen we ons bij Café Middeloo om  

daar vervolgens een paar uurtjes bij te kletsen, te borrelen en een hapje te eten.  

Het leuke hiervan: het blijft spontaan, met af en toe een nieuw gezicht. B.v. van de Regenboogbrigade 

Gemeente Velsen zijn er af en toe lieve mensen, die ook nog eens willen meedenken. Opvallend is dat de 

nieuwe gezichten ook uit andere gemeenten komen. Uit bijvoorbeeld Heerhugowaard, Limmen en Heemskerk. 

Dat komt voor het merendeel door Facebook en door de stukjes in de krant, best leuk eigenlijk.  

In december wilden we nog een alternatieve Roze Salon organiseren, door met elkaar een wandeling te 

maken. Maar door corona is dat uiteindelijk weer gecanceld.  



Wat we misschien wel willen gaan doen in de toekomst is iets extra's organiseren in de vorm van bijvoor-

beeld een wandeling, een quiz, of gewoon spelletjes. Ook is het plan om een feest te organiseren voor  

de roze medemens. Als dat wat wordt, dan zullen we ons melden.  

2021 was een bijzonder jaar, maar 2022 wordt nog veel leuker! 

 

Reinaldahuis 
Het Reinaldahuis heeft in 2021 door de 

coronacrisis veel beperkingen gehad. Ook met 

betrekking tot de uitvoering van de roze 

activiteiten. Wel is er op 21-06-2021, Wereld 

Humanisme Dag, nog een beperkte bijeenkomst 

georganiseerd waarbij alleen bewoners,  

personeel en familieleden aanwezig mochten  

zijn. Hierbij is ook een Roze50+ stand bemenst 

waarbij informatie over roze zorg gegeven werd 

aan personeel en geïnteresseerden. 

 

Het Reinaldahuis is al jaren in bezit van de roze loper, een certificaat om sociale acceptatie en zichtbaarheid 

van seksuele diversiteit en genderidentiteit in zorg en welzijn te vergroten. Dit jaar hebben ze deze status 

wederom verlengd. COC Kennemerland is hierbij betrokken door deelname aan de roze loper kerngroep. 

 

Roze Regenboog Café 
In maart 2021 werd COC Kennemerland benaderd door de organisatoren (Amstelring) van Roze Regenboog 

Café Hoofddorp met de vraag of wij tips hadden voor het opzetten van een ontmoetingsgelegenheid voor 

LHBTI 50+ Wij hebben hen hiervoor doorverwezen naar de Roze Salon Haarlem, omdat ze daar veel ervaring 

hebben.  

 

Dit Roze Regenboog Café is op 

woensdag 13 oktober officieel 

geopend. Het café vindt iedere 

tweede woensdag van de maand 

plaats van 17.00 uur tot 20.00 uur 

en wordt georganiseerd in 

Cultuurgebouw Hoofddorp. Er is vaak 

een optreden of activiteit en er 

wordt tegen een kleine vergoeding 

voor een maaltijd gezorgd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Sport en Activiteiten 

Sport: jan, feb maart, april, mei, juni 

I.v.m. corona hebben we de 1e maanden van 2021 niet kunnen wandelen, pickleballen en tennissen. 

 

Sport: Pickleball mee met COC 
Op 10 juli hebben we in samenwerking met Pickleball Holland een Pickleball middag georganiseerd. COC en 

Pickleball Holland organiseren sinds enkele jaren twee keer per jaar een regenboog-middag met een workshop 

voor de nieuwkomers en een toernooitje voor iedereen. Met ruim 20 personen die meededen was het weer 

een geslaagde middag. Na afloop een gezellige nazit op het terras van T.V. Kontakt. Zoals bij vaker na een 

COC Pickleball middag hebben zijn er mensen die deze middag kennis hebben gemaakt met de sport  

inmiddels vaste Pickleballspelers. Een grote groep Haarlemse LHBTI+ Pickleballers doet in 2022 mee aan de 

Eurogames in Nijmegen. 

 

Ontmoeting: Regenboogweek in de Pletterij 
In het kader van Coming Out-dag  

heeft COC Kennemerland in de periode 

van 14 - 17 oktober 4 avonden in  

de Pletterij verzorgd. Alles financieel 

mogelijk gemaakt door de Regen-

boogpartners. Vanwege corona mochten 

per avond maximaal 45 bezoekers naar 

binnen  

 



Donderdag 14 oktober: thema-avond MINI-alfabet LHBTIQAOC 

De laatste tijd zijn er nogal wat letters toegevoegd achter de afkorting LHBT. De meest recente versie is 

LHBTIQAPC, voor het gemak afgekort als LHBTI+. 

Wat betekenen al deze letters precies en voelt iedereen zich prettig bij deze lettersoep? Is het nu juist 

positief om elke identiteit apart te benomen of bevordert het het 'hokjes-denken'? Op deze avond zijn we  

met elkaar in gesprek gegaan over dit thema. 

 

De avond begon met de documentaire La Petite Fille over een meisje dat geboren is in het lichaam van een 

jongen. 'Petitte fille' is een prachtig, intiem portret van de kleine Sasha  

en haar gezin, dat verder bestaat uit haar vader, twee broers (van wie  

er eentje ouder is), een oudere zus, en moeder Karine, die vecht als een 

leeuwin voor haar kleine meid. Met de balletschool, waar Sasha wel mag 

meedansen met de andere meisjes, maar alleen in jongenskleren en met 

een juf die haar steeds aanspreekt als 'petit bonhomme'. En vooral met 

Sasha’s school, waar ze haar absoluut niet willen erkennen als meisje. 

Na een korte pauze volgde een gesprek o.l.v. Jos Ahlers met alle 

aanwezigen en een panel van 'ervaringsdeskundigen' bestaande uit o.a. 

een moeder van een transseksueel kind, een aseksueel persoon, en een 

interseksueel persoon. N.a.v. alle verschillende vlaggen werd uitleg gegeven 

over het brede spectrum van genderidentiteit en seksualiteit.  

Ca. 20 personen bezochten deze avond 

 

Walk-In Closet 

Walk-In Closet, de studentenbijeenkomst van COC Kennemerland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor 

studenten tussen de 18 en 26 jaar oud. De bijeenkomst op 15 oktober stond in het teken van Halloween.  

 

Roze Haarlem: Vroeger en Nu! 

Een talkshow gepresenteerd door Lodewijk de Ruiter. Met foto's en films uit de oude doos, talkshow, 

ontmoeten van oude bekende en nieuwe gezichten en Muziek-bingo met DJ Pip. Aanleiding voor de avond 

was het verschijnen van magazine De Roze Mug op 11 oktober. 

 

In de talkshow werden door Lodewijk mensen van allerlei pluimage het hemd van het lijf gevraagd over hun 

rol in het Haarlems roze verleden/heden. Talkshowgasten waren o.a. Mike en Bowien van Jong en Out, Mieke 

en Inge van de Roze Salon, Jerry Buitendijk van Sportsupport, 

René, Erwino en Peter over de Roze Zaterdag 1989. Sjamke 

de Voogd bracht een lied ten gehore. Ook zijn archiefbeelden 

vertoond van o.a. de Roze Zaterdag 1989 in Haarlem.  

De avond was met 45 bezoekers uitverkocht. 



Vrouwenmiddag: terug naar het Vrouwencafé 

Op zondag 17 oktober was er een middag alleen voor vrouwen met als rode draad het vrouwencafé aan  

de Nassaulaan. Met o.a. een optreden van Fredie Kuiper, dansen met DJ Pip, archiefbeelden Cafe de Ladies, 

een optreden van Wendy Molee en Saskia Molenaar en een optreden van Dolly Parton en Kenny Rogers. 

Een ouderwets gezellige middag, ook deze middag was uitverkocht (binnen een week) met 45 bezoeker 

 

Sport: Smashing COC 
Met 16 spelers hebben we op 28 november het Smashing COC toernooi gespeeld. De hal moest om 17.00 

uur sluiten vanwege de coronamaatregelen. Vanwege de korte tijd hebben we het toernooi zonder pauzes 

gespeeld en de prijsuitreiking in 15 minuten tijd gedaan. Ondanks dit toch weer een gezellige en sportieve 

middag samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting: Kerstborrel en Winterwandeling 

De op 18 december geplande kerstborrel bij de Stookkamer moest wegens corona worden afgelast.  

Maar gelukkig was er een alternatief: de Winterwandeling. Hiervoor verzamel-den zich een 20-tal mensen voor 

station Overveen. Met deze grote groep zijn we naar Elswout gelopen alwaar we de rode route hebben 

gedaan. Na afloop konden we nog net  

voor de horecasluiting i.v.m. de lockdown 

een laatste drankje met elkaar drinken  

bij station Overveen. 

  



> COC Songfestival 
Omdat het COC Songfestival voor de tweede keer werd afgelast heeft COC Midden-Nederland aangegeven het 

niet een derde keer te willen organiseren. COC Kennemerland zal dit evenement in 2022 gaan organiseren. 

 

ZICHTBAAR ZIJN 

> Dodenherdenking 
Zowel in Haarlem en in Velsen heeft het COC op dodenherdenking bloemen gelegd bij het herdenkings-

monument 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Haarlem 

              Velsen > 

 

 

> Pride Walk 
In 2021 ging de Canal Parade (met als in 2020) niet door. Wat was er in 2021 een alternatief: de Pride 

Walk. Hier gaven een aantal bestuursleden en vrijwilligers van COC Kennemerland acte de présence. 

 



> Publiciteit 
In 2021 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. 

Soms, wanneer de homogemeenschap negatief 

in het nieuws komt - zoals in 2021 met de 

affaire Sidney Smeets - zoekt het bestuur de 

publiciteit om onjuiste beeldvorming tegen te 

gaan. 

 

 

JONGEREN 

> Voorlichting 
Sinds het geven van voorlichting verplicht is gesteld (1 december 2012) op de scholen verzorgt COC 

Kennemerland voorlichting in de regio. 

 

COC Kennemerland heeft voorlichting over seksuele- en genderdiversiteit als speerpunt aangezien uit onder-

zoek blijkt dat veel leerlingen zich nog altijd te 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- en genderdiversiteit probeert het COC Kennemerland een bijdrage te leveren aan een veiliger 

klimaat op middelbare scholen om te zijn wie je bent en de sociale acceptatie van LHBTI+ te vergroten.  

 

De Genderbread-Methode - voortgezet onderwijs 

De door ons samengestelde methode bevalt goed op de scholen. We laten ons sinds dit jaar introduceren  

en uitzwaaien door een Intro van Bekende Nederlanders die de leerlingen vertellen waarom voorlichting  

zo belangrijk is. Dan starten we met uitleggen waar we voor gekomen zijn met gebruik van een PowerPoint-

presentatie. Ons eigen 'Uit de kast' verhaal aan het eind van de voorlichting krijgt met regelmaat zelfs de 

drukste klas stil.  



De door Landelijke COC (GSA-netwerk) verzorgde film, waarin in jongeren van de leeftijd van de leerlingen in 

de klas uitleg geven over seksuele- en genderdiversiteit, laten we zien als basis van onze verdiepende uitleg.  

 

Voorlichting op basisscholen  

Voor de basisscholen hebben we een ongewijzigd programma. Het gaat over verliefd zijn, ‘Genderbread-Light’ 

uitleg en met o.a. spel elementen (kwartet uit eigen productie) maken we de kinderen vertrouwt met 

diversiteit.  

 

Het jaar 2021  

De start van 2021 stond nog in het teken van corona. Het voorjaar ging aan ons voorbij zonder een les  

te geven. Maar we hebben niet stil gezeten, de nieuwe lichting voorlichters zijn ingewerkt zodat ze na kijken 

bij een echte les ook zelf aan de slag kunnen. In september zijn we meteen geboekt, 2 scholen en  

een voorlichting bij de Sociale wijkteams van de Gemeente. Er stonden zelfs nog 2 scholen in de planning  

in december maar die hebben toch weer moeten afzeggen wegens corona.  

 

Voorlichting aantallen (gegevens 2021)  

Er zijn in 2021 in totaal 16 voorlichtingslessen gegeven op 2 scholen en bij de Sociale wijkteam, via de 

Gemeente Haarlem. Dat betekent dat ca. 350 leerlingen zijn bereikt en ca. 50 deelnemers. De getallen in  

het schema hieronder laten zien dat we de 16 lessen met 6 voorlichters hebben gedaan omdat de nieuwe 

voorlichters eerst bij de lessen kijken voordat ze zelf voorlichting geven. De verwachting is dat we ze in  

start 2022 kunnen inzetten en hopelijk kunnen we dan ook meer scholen bedienen.  

 

 

Aantal voorlichters 

De groep voorlichters die er aan het eind van het schooljaar is blijft actief voor de voorlichtingsgroep in het 

nieuwe schooljaar. In september is er nog een voorlichter aangesloten.  



Om bij elkaar te kunnen komen met de coronaregels zijn we uitgeweken naar de Doopsgezinde kerk  

in Heemstede. We hebben daar de nieuwste voorlichters kunnen in trainen. Soms toch weer terugvallend  

op digitale bijeenkomsten maar desondanks een betrokken enthousiaste groep mensen!  

 

Basisonderwijs 

Geen basisscholen bezocht in 2021, we verwachten dat dit weer gaat aantrekken. Zeker nu een van de 

voorlichters, Daphne Tervelde, via haar werk bij Sport Support, scholen 'te winnen prijzen' gaat aanbieden  

en 'een voorlichting van COC' een prijs is!  

 

Trainingscoördinator  

De positie van trainingscoördinator, methode inhoudelijk, is ingevuld door Nikki Voss. Hij is na zijn BA Media 

en Cultuur in 2021 gestart met de Pabo en dit alles samen maakt hem een goede trainer voor ons op de 

inhoud en in de klas staan.  

Tino Stuij is nog steeds op de achtergrond betrokken bij de voorlichtersgroep, hij is bereikbaar voor 

persoonlijke presentatieverbetering en op afroep in te zetten.  

 

> Jong & Out Haarlem 
Jong & Out is een online platform waar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender- jongeren elkaar 

kunnen ontmoeten. Ook voor jongeren die nog twijfelen is Jong & Out een goede plek om vragen te stellen 

en om in contact te komen met gelijkgestemden. Naast de digitale ontmoetingsplek, www.jongenout.nl, zijn  

er ook plekken in heel Nederland waar jongeren elkaar in het echt kunnen ontmoeten. Zo ook in de regio 

Kennemerland.  

 

Jong & Out is bedoeld voor jongeren tot en met 18 jaar. Jong & Out is van, voor en door jongeren.  

Dit betekent dat de jongeren zelf mogen invullen wat ze gaan doen op de meetings. Regelmatig wordt er  

een activiteit georganiseerd door de begeleiders. Het staat je vrij om daar wel of niet aan mee te doen.  

Elke tweede zaterdag van de maand is er een meeting van 13:00 tot 17:00 uur in Flinty's aan de Gedempte 

Oude Gracht in Haarlem. Daar kun je samen met leeftijdsgenoten praten, spelletjes doen, muziek luisteren  

en meer.  

Tijdens de meeting zijn er altijd minimaal twee begeleiders aanwezig. De begeleiders zijn er voor een 

luisterend oor als de jongeren hun ei kwijt willen en om te zorgen dat de veiligheid voor iedereen 

gewaarborgd blijft. Ook in 2021 zijn er helaas een aantal meetings komen te vervallen vanwege corona.  

In februari hebben we een online meeting gehouden via Backyard.com. We hebben online spelletjes gespeeld. 

De meeting was een groot succes.  

 

In mei was er dan eindelijk weer een fysieke meeting. Het thema was 'Escape room'. In juni zijn we gaan 

picknicken in het Frederikspark. We hebben een Regenboogtaart gekocht en een buitenspel gespeeld. Ook 

deze meeting was een succes.  



In juli hebben we mocktails gemaakt, en in september was het thema van de meeting 'let's talk about sex'.  

Er was een seksuologe vanuit Easy Toys aanwezig. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. consent, 

shaming, SOA's en sex toys.  

 

In oktober zijn we met de jongeren naar het VR 

café in Haarlem geweest. De laatste meeting in 

december stond in het teken van een Drag queen 

bingo. Drag queen Dallas Angel heeft de bingo 

gehost. Ook dit was een succesvolle meeting.  

Helaas blijft de opkomst van jongeren laag, 

ondanks de flyeractie die we, samen met 

vrijwilligers van de Walk-In Closet, in Haarlem 

hebben gedaan. Dit is een aandachtspunt voor het 

komende jaar.  

< Flyeren bij het regenboogpad 

 

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  

 

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).  

 

> Walk-In Closet 
Walk-In Closet is in september 2021 feestelijk van start gegaan in De Toneelgarage! In de maanden daarna 

zijn wij met verschillende thema's op meerdere locaties geweest, De Pletterij, Flinty's en zelfs nog even 

online..! 

 

We hebben Halloween gevierd, SinterKerst-en-Nieuw en vooral veel leuke nieuwe mensen mogen verwelkomen! 

We hebben gemiddeld tien bezoekers per meeting, waarvan er elke keer toch weer een paar nieuwe gezichten 

zijn. Wij als vrijwilligers vonden het elke keer een geslaagde en leuke avond, waarbij we iedereen veel plezier 

hebben zien hebben. 

 

Van de groep krijgen we ook terug dat ze het fijn en leuk vinden dat er een ontmoetingsplaats is voor deze 

leeftijdsgroep. In Haarlem kom je namelijk niet zomaar ergens anders een LHBTIQ+ persoon van jouw leeftijd 

tegen, tenzij je goed kan zoeken of ze al kent! Hoe fijn is het dat wij als ontmoetingsplaats kunnen 

functioneren. 



 

Ondertussen zijn wij geland bij het Badhuis in de Leidsebuurt. Het is de bedoeling dat wij hier onze vaste 

locatie van maken. Voor het komende jaar hebben we allerlei ideeën voor wat we gaan doen. We beginnen 

met een paasei-zoektocht, voor wat plezier! De maand erop komt de GGD een voorlichting geven over veilige 

en gezonde seks. En de rest van het jaar willen we opvullen met meer leuke activiteiten!  

 

Zo denken we aan een themafeestje waar je als drag of andere versie van jezelf welkom bent. We willen nog 

een aantal workshops doen, met als hoogtepunt een paaldansles! Al met al hopen we de LHBTIQ+ student in 

Haarlem aan te spreken, zodat we ze kunnen verwelkomen bij onze groep! 

 

> GSA's 
In de regio Kennemerland werkt de GSA-

coördinator samen met Bureau 

Discriminatiezaken. Op de georganiseerde 

GSA-meetups op de middelbare scholen was 

een leerzaam programma te volgen voor de 

leerlingen en docenten van GSA’s uit de 

regio. Daar keken ze naar een voorstelling 

en werden er tips & tricks uitgewisseld om 

een geweldige Paarse Vrijdag neer te zetten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< COC Kennemerland deelde  

  goodybags uit aan GSA's,  

  ter gelegenheid van Paarse  

  Vrijdag.  

 

Een enorm aantal scholen in onze regio hebben dit jaar Paarse Vrijdag gevierd en deden verschillende 

activiteiten zoals het lakken van nagels in het paars, haar verven, taarten bakken en nog veel meer! 

Daarnaast werd er ook veel voorlichting gegeven en uitgelegd waar Paarse Vrijdag nou eigenlijk voor staat;  

zo creëert de GSA bewustwording op school en draagt de GSA bij aan een veilig leerklimaat waar iedereen 

zichzelf kan zijn. In het kort; een enorm leerzame en vrolijke dag!  

 

De jongeren van de GSA zetten zich het hele jaar in voor veilige schoolklimaat en, waar nodig, ondersteunt 

de GSA coördinator hen daarbij. In 2022 gaan we graag verder met het ondersteunen van de GSA’s en willen 

we veel activiteiten organiseren waar jongeren en docenten kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 



Vrijwilligers  



> Dank aan al onze vrijwilligers! 
Sinds begin 2020 is er een zogenaamde Flex-vrijwilligersgroep via WhatsApp. Dit zijn vrijwilligers die incidenteel 

iets voor COC Kennemerland willen doen, maar niet structureel. Inmiddels hebben zich zo'n vijftien mensen 

hiervoor aangemeld en hebben we hier al een aantal keren gebruik van gemaakt, o.a. bij het rondbrengen  

van een GSA verrassingspakket rond Paarse Vrijdag en het begeleiden van mensen naar hun plaats tijdens  

de roze viering. 

 
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 55 vrijwilligers. Het blijft een inspanning om voldoende nieuwe vrijwilligers  

te vinden die zich voor één van de activiteiten willen inzetten. Medio december hebben onze bestuursleden  

bij al onze vrijwilligers een kleine attentie bezorgd, bestaande uit zes kaarsjes in regenboogkleuren, die  

we hebben laten maken bij Paswerk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medewerkers van Paswerk kleuren de regenboogkaarsen 

 

> 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Paola Prins 

     Leonie Kooij > 

 

In 2021 ging de Roze Pluim naar twee personen: Paola Prins voor haar enorme inzet voor de voorlichting in 

de afgelopen jaren, en naar Leonie Kooij. Leonie is vier jaar penningmeester geweest in het bestuur van COC 

kennemerland en is daarna nog een aantal jaren actief geweest in de activiteitencommissie. De bijbehorende 

bossen bloemen werden een paar dagen later bij Paola en Leonie afgegeven.  

 

 

 

 



Coördinatoren 
Onze vrijwilligerscöordinatoren zijn: 

> Activiteiten:  Pip Beumer 

> GSA:  Samantha Oosterbeek, Huib Wolse 

> Haarlemmermeer:  Marc Hillebrink 

> Heemstede:  Jos Ahlers 

> Jong & Out:  Bowien Wegman, Mike Swart 

> Regenboogoverleg:  Peter Buschman 

> Roze Salon Velsen:  Harry Mooij 

> Velsen:  Harry Buseman 

> Voorlichting:  Paola Prins (intern) 

 Carla Bartels (extern) 

 Nikki Vos (training) 

> Vrijwilligers:  Els Holthuis 

> Walk-In Closet:  Silas Hafkamp 

 

> ALV 2021 
Op 25 mei 2021 vond de ALV van COC Kennemerland plaats, vanwege corona via Zoom. Tijdens deze  

ALV zijn de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.  

De stukken zijn door de aanwezige leden goedgekeurd. Bij stemming werd Els Holthuis unaniem herkozen  

als secretaris, voor een periode van twee jaar. 

 

> 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. 

 

> Samenstelling bestuur 
In 2021 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) 

> Arno Schouten, bestuurslid (sinds mei 2016) 

> Marc Hillebrink, bestuurslid (vanaf 28 mei 2019). 

> Peter Buschman (sinds mei 2017) 
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> Adresgegevens 
COC Kennemerland 

Postbus 3836 

1001 AP Amsterdam 

www.coc-kennemerland.nl 

info@coc-kennemerland.nl 


