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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van COC Kennemerland over 2020. Een dun verslag, dat zich kenmerkt door het 

ontbreken van activiteiten. In maart van dit jaar werd Nederland getroffen door COVID-19 en ging het land  

in lockdown. Dit betekende voor ons dat al onze activiteiten stil kwamen 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. 

 

Een andere verandering afgelopen jaar is ons logo. We vonden het huidige logo wat gedateerd  

en kozen voor een nieuw fris logo, afgeleid van het logo van COC Midden Nederland.  
 

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 medio 

september 2021 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 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 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 2020 werkten daarin  

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

samen. 

 

In 2020 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 Diversiteitsviering tijdens  

de Vredesweek. 
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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 Haarlemmermeer, 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.  

 

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.  
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Bevorder en borg structurele aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen en op 
scholen 
Het vormen en ondersteunen van seksuele en gender diversiteitsbeleid is vaak afhankelijk van individuen 
van goede wil. Denk aan een verzorgende die in een verzorgingshuis ervoor zorgt dat de Roze Loper wordt 

geïmplementeerd, of een lerares die het belangrijk vindt dat bij haar op school voorlichting gegeven wordt. 

Dat is niet voldoende om dit beleid en de aandacht hiervoor ook daadwerkelijk te borgen in de organisatie  

en dat zorgt ervoor dat ouderen of zorgbehoevenden weer de kast in moeten of dat jongeren niet de kans 

krijgen met deze onderwerpen aan de slag te gaan.  

 

Bevorder inclusiviteit, vergroot zichtbaarheid 
De samenleving is divers. Toch worden tussen verschillende groepen soms conclusies getrokken en 
verwijten gemaakt op basis van het enkele feit dat men zich met een bepaalde groep of groepen identifi-

ceert. 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. 
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Regenboogbeleid gemeentes in Kennemerland 
Haarlem 
Regenboogoverleg 
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 Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland en Gay-Haarlem voert COC Kennemerland regelmatig overleg met de gemeente Haarlem.  

Naast de reguliere overleggen waarin werd gewerkt aan plannen voor 2021, willen we twee activiteiten 
vermelden. 

 

Diversiteitsviering in de Bavokerk 
Op zondag 20 september werd in  

de Grote of St. Bavokerk op de Grote 

Markt een diversiteitsviering 

gehouden. Dit gebeurde in het kader 

van de Vredesweek. Zes sprekers 
(waaronder onze voorzitter) en drie 

geestelijke verzorgers vertelden over 

pijn en hoop. Deze verhalen werden 

afgewisseld met dans door Danshuis 

Haarlem. Onze flex-vrijwilligers 

verzorgden de publieks-begeleiding. 

 

Competitie Paarse Vrijdag 
Stichting STAD Haarlem organiseerde 

een competitie waarin een aantal 

groepen leerlingen uit verschillende 

regio’s plannen ontwikkelden en 

uitvoerden rondom Paarse Vrijdag. 

Leden van het Regenboogoverleg 

vormden op 16 december de jury. 
Besloten werd alle projecten te 

belonen. 
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Postercampagne 'In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt' 
Deze postercampagne van de gemeente Haarlem, in samenwerking met 

het Regenboogoverleg, heeft dit jaar een vervolg gehad. 'In Haarlem kies  
je zelf wie je liefhebt' is de boodschap achter de gezichten van acht 

Haarlemse (echt)paren die dit jaar weer te zien waren rond Coming-out dag 

in oktober op 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 Regen-

booglogo ontworpen. Het logo wordt nu gebruikt bij tal van activiteiten die 

georganiseerd worden door de Regenboogpartners. 
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.  

 

 
 
   

 

Haarlemmermeer 
Vanaf 1 december 2019 is gemeente Haarlemmer-

meer, met het tekenen van een convenant met het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

regenbooggemeente geworden. Ondanks de 

Coronacrisis, waarin geen 'live' bijeenkomsten konden 

worden georganiseerd heeft de gemeente energie in 

zichtbaarheid gestoken. Zo hijst de gemeente tijdens 

Coming-outdag en Paarse vrijdag de regenboogvlag. 
Daarbij bestaat aandacht voor geleidelijk meer 

persoonlijk in contact treden met de doelgroep zelf of hun persoonlijk netwerk. Dit gebeurt onder meer via  

de GSA-leerlingen, de leerlingen die zich op scholen solidair verklaren in een 'Gender&Sexuality Alliance'. 

 

Daarnaast heeft de gemeente in het eerste halfjaar met de partners concrete jaarlijkse doelen en afspraken 

gemaakt op thema’s als veilig werkklimaat, sociale veiligheid, voorlichting op scholen en migrantengroepen 

en specifieke activiteiten voor de doelgroep zelf. In een aantal gevallen zijn aanvullende subsidie of  
-inkoopafspraken gemaakt. Bij deze afspraken bestaat aan dacht voor voorlichting, informatie en advies 

LHBTI+ vriendelijke en bevorderen deskundigheid. 
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Op 9 oktober is in aanwezigheid van wethouder Marjolein Steffens - van Water de Regenboogalliantie 

Haarlemmermeer door meer dan 30 organisaties en instellingen online getekend. 

Vanwege de coronamaatregelen kon ondertekening van Regenboogalliantie Haarlemmeer niet live in het 

gemeentehuis van Hoofddorp plaatsvinden. In een online bijeenkomst is alsnog het convenant voor de 

Regenboogalliantie ondertekend door een aantal alliantiepartners. De ondertekenaars geven in het 

convenant aan dat zij als werkgever, dienstverlener of anderszins zich actief inzetten om de sociale accep-

tatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI’s in de Haarlemmermeer te vergroten. 

Vanuit het COC Kennemerland tekende Marc Hillebrink, bestuurslid/ regiocoördinator Haarlemmermeer het 

convenant. Ook is bij de bijeenkomst een videoclip gelanceerd door de gemeente Haarlemmermeer om een 

bijdrage te leveren aan zichtbaarheid, bewustzijn en acceptatie van LHBTI. Met het hijsen van de 

regenboog-vlag door wethouder Steffens is er een start gegeven aan coming-outdag. 

 

Heemstede 
Hoewel Heemstede formeel geen regenbooggemeente is (daarvoor is een minimaal aantal inwoners vereist) 

wordt wel ingezet op regenboogbeleid. Helaas hebben in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden. 

 

Velsen 
Sinds oktober 2018 is Velsen Regenbooggemeente. In 2020 is ook het aantal activiteiten in Velsen beperkt 

gebleven. Positief is dat de gemeente op belangrijke dagen de regenboogvlag hijst. Belangrijk is dat er een 

sport- en preventieakkoord tot stand is gekomen. Op 3 juli was de ondertekening. COC Kennemerland heeft 

een bijdrage geleverd aan dit akkoord en zich met name beziggehouden met de anti-discriminatie paragraaf. 

Harry Buseman wordt de nieuwe coördinator namens COC Kennemerland. 

 

Social media COC 2020 
Vanwege de start van Corona in maart 2020 waardoor talloze activiteiten niet konden plaatsvinden is 

besloten om het COC beter op de kaart te zetten in de verschillende Social Media. We deden een pilot met 

verbeterpunten van 01-07-2020 t/m 31-12-2020 door structureel wekelijks berichten, aankondigingen en 

evenementen van COC Kennemerland op Facebook, Instagram en LinkedIn te plaatsen. In 2021 willen we 
dit continueren.  

 

Welke 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. 
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Facebook 
COC Kennemerland had al een bedrijvenpagina op Facebook waar veel gebruik van werd gemaakt.  

 
LinkedIn 
Een LinkedIn account is aangemaakt. Dit platform 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 de twitterfeed verwijderd en in plaats hiervan de Instagramfeed toegevoegd. De Facebook-

feed stond al op de website en is gehandhaafd. Op de website staan iconen om pagina's en berichten te 

delen via diverse social media. 

 

Online workshop Social Media door Wouter van Dijke 
In oktober hebben we met een aantal personen een online workshop Social Media gevolgd gegeven door 

Wouter van Dijke. Wouter gaf tips om meer bezoekers en interactie op Instagram en Facebook te genereren.  

 

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 Outdag. 

 

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 2020 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 2020 zijn op afroep vrijwilligers beschikbaar 

geweest om mannen en vrouwen die worstelen met hun coming out te ondersteunen.  
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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. 

 

Vlag- en flyeractie ter ondersteuning van de demonstratie in Amsterdam tegen anti-
LHBTI+ geweld. 
Omdat, vanwege corona, niet iedereen naar Amsterdam wilde gaan om fysiek bij de demonstratie aanwezig 

te zijn, heeft COC Kennemerland deze demonstratie ondersteund door in de regio te laten zien we het  

anti-LHBTI+ geweld zat zijn. Dit hebben we gedaan om leden en instanties op te roepen op 1 augustus  

de regenboogvlag uit te hangen en een flyer voor het raam te hangen. Voor wie geen printer had zijn flyers 

gedrukt en opgestuurd. 54 flyers zijn opgevraagd bij de activiteitencommissie! De regenboogvlaggen op  

o.a. het gemeentehuis Haarlem, Provincie Noord-Holland, de Grote Bavokerk, vele scholen en woonhuizen 
hingen uit! 
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Ontmoeten 
Nieuwjaarsreceptie 
Traditioneel starten we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op 10 januari 

2020. Dit keer bij Popocatepetl. We hebben in de laatste jaren nog nooit zo’n grote opkomst 

gehad. Wij hebben heel wat raadsleden van Haarlemse politieke partijen mogen ontvangen. 

Samen met mensen van o.a. Groen Links, VVD, TrotsOpHaarlem, Jouw Haarlem, Liberaal 

Haarlem, Hart voor Haarlem en de belangenorganisaties Gay Haarlem, Bureau Discriminatiezaken 

Kennemer-land (BDK), de Dusty Foundation, de Roze Muggen, roze organisaties uit onder andere 

Zaanstad en Velsen en vele COC vrijwilligers en leden hebben we getoost op een mooi nieuw jaar. 

 

De kersverse voorzitter van het 

COC Kennemerland Jos Ahlers 

heeft in zijn speech zijn eerste 

indrukken als COC voorzitter 

gedeeld. En met name de inzet 

van de vrijwilligers van het COC  

is opgevallen. Tevens de behoefte 

van leden en de roze gemeen-

schap om regelmatiger samen te 

komen, meer activiteiten bij te 

wonen en als COC zich te blijven 

inzetten voor voorlichting op 

scholen. Voor Jos is het thema  

in 2020 'expansie'. Jos wil zich inzetten voor het organiseren van een maandelijkse borrel. Maar, 

benadrukt Jos, voor alle activiteiten, borrels en voorlichtingen op scholen zijn vrijwilligers nodig!  

Tijdens en na de borrel hebben meerdere nieuwe vrijwilligers gemeld voor het organiseren van  

een maandelijkse borrel. Wij kijken terug op een geslaagde borrel. 
 

Roze salon 
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. Ook is er een actieve App-groep. 
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Roze Salon Velsen 
In 2020 is de Roze Salon in februari bijeengeweest, niet wetende dat Nederland in lockdown moest.  

Tot op heden is er geen mogelijkheid geweest om weer op starten. De organisatie van de roze salon is  

overgedragen aan Harry Mooij. Hij is het nieuwe aanspreekpunt namens COC Kennemerland. Op 4 mei 
2020 is namens COC én de Roze Salon een bloemstuk gelegd bij het gemeentelijke monument op  

Plein 45. De Facebookpagina van de Roze Salon Velzen heeft 85 geïnteresseerden en in de appgroep  

van de salon zijn 15 salonners aan gesloten. 

 

AutiRoze Haarlem 
AutiRoze is de groep van het COC van, voor en door LHBTI+ personen met autisme. AutiRoze begon in 

maart 2015 in Utrecht en is inmiddels op negen locaties door het hele land te vinden. 

In 2019 werd COC Kennemerland benaderd door AutiRoze met de vraag of er in Haarlem een ontmoetings-

gelegenheid georganiseerd kon worden. Dit naar aanleiding van het feit dat de bijeenkomsten van AutiRoze 
in Amsterdam druk bezocht werden en een aantal bezoekers uit de regio Kennemerland kwamen. Het is de 

bedoeling dat de bijeenkomst(en) worden georganiseerd door AutiRoze in samenwerking met COC 

Kennemerland. 

De eerste probeerbijeenkomst zou plaatsvinden op 18 april 2020 bij Jongerencentrum Flinty’s, maar deze 

werd afgelast vanwege de coronamaatregelen. Op zaterdag 12 september 2020 werd opnieuw een 

probeerbijeenkomst ingepland. Deze ging wel door en was succesvol en gezellig. Er mochten maximaal  

15 mensen komen, het was volgeboekt. Daaruit blijkt dat de behoefte er is. Voor de organisatie van de 
avond was een bestuurslid van COC Kennemerland aanwezig en een vrijwilliger van AutiRoze. Voor deze 

avond had een bezoeker zich aangemeld die rolstoelafhankelijk is. Omdat de activiteit op de eerste 

verdieping plaats vond had ze geen toegang. Dit was een pijnlijke ervaring. Er is daarna besloten om voor 

het vervolg op zoek te gaan naar een locatie op de begane grond die zodoende voor iedereen toegankelijk 

is. 

Door de coronamaatregelen is een vervolg nog niet tot stand gekomen. Wel is er in de begroting 2021 al 

rekening mee gehouden, zodat wanneer er weer een bijeenkomst georganiseerd gaat worden de financiële 

middelen direct voorhanden zijn. 
 

Diverse activiteiten  

Wandelen met het COC 

Het was een prachtige zonnige zondag! Met meer dan 20 wandelaars en 5 honden hebben we wandeling 

ingezet vanaf het Heemsteedse Station, richting Vogelenzang om vervolgens via Leyduin door te steken 

naar het Wandelbos Groenendaal  en weer te eindigen bij het station van Heemstede. Een mooie trip van 
ongeveer 10 kilometer. 
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Pickleball mee met COC 
Het eerste COC Pickleball evenement was op zondag 23 februari in Haarlem. Deze uit Amerika over-

gewaaide sport wordt door een groot aantal COC-leden beoefend. De toernooitjes worden 2x per jaar 

georganiseerd i.s.m. Pickleball Holland. COC leden kregen een korting van €2,50 op het inschrijfgeld.  

Met bijna 20 spelers in de grote zaal van de nieuwe Duinwijckhal was het weer een geslaagde middag.  

Na afloop gezellig naborrelen met prijsuitreiking. 

 

 

 



 

 
Jaarverslag COC Kennemerland | 14 

 

Smashing COC Tennistoernooi (afgelast) 
In het voorjaar van 2020 bereikte de coronapandemie Nederland met de door het RIVM aanbevolen 

coronamaatregelen tot gevolg. Helaas moest ook de Fablotennishal de deuren sluiten en werd verzocht 

zoveel mogelijk thuis te blijven. Het tennistoernooi werd afgelast. 
 

Pickleball mee met COC 
Een coronaproof georganiseerd toernooi i.s.m. Pickleball Holland bij Tennisvereniging Kontakt in Sporthal 

van de Geest. COC leden kregen €2,50 korting op het inschrijfgeld. 
Met 20 deelnemers was het een gezellige en sportieve middag. Voor de beginners begon de middag met 

een korte clinic waarna alle niveaus door elkaar een mini-toernooitje konden spelen met elkaar. 

 

Wethouder Merijn Snoek kwam een kijkje nemen en vertelde wat over de inspanningen van de gemeente 

Haarlem voor diversiteit bij de sportverenigingen. Al zo'n 6 jaar is de gemeente bezig om alle 
sportverenigingen de Verklaring Gelijke Behandeling in de sport te laten ondertekenen. De meeste clubs 

willen dit doen maar enkele clubs weigeren. Volgens de wethouder is dit weer een ingang om tot een 

gesprek te komen met deze clubs. Al is er maar 1 persoon die door de aandacht voor diversiteit op een 

sportclub uit de kast durft te komen dan is er al wat bereikt volgens wethouder Snoek. Verder benoemde hij 

de kracht van sport om in contact te komen met anderen. Bernadette Snijders Blok van Pickleball Holland 

kreeg een compliment voor haar inspanningen om de nieuwe sport Pickleball in Nederland op de kaart te 

krijgen.  
Tot slot werden de prijzen door de wethouder uitgereikt. Brons voor Pip Beumer, Zilver voor Maud Verberkt 

en Goud voor Marie Cecile van Riel. Pip kreeg tevens een gouden medaille voor het organiseren van 

sportactiviteiten voor de LHBTI gemeenschap. 

Tot slot werd er geborreld en gegeten in de gezellige Bruijnerie van TV Kontakt. 
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Smashing COC Tennistoernooi (afgelast) 
In november mocht in principe nog wel getennist worden en de Fablohal was geopend maar met de 

beperking dat niet van speelpartner mocht worden gewisseld. Ook was de horeca op dat moment gesloten 

waardoor er geen nazit zou kunnen zijn. Omdat het Smashing COC Toernooi als hoofddoel “ontmoeten” 

heeft en ook om bij te dragen aan het verminderen van reisbewegingen is besloten het toernooi wederom  

af te gelasten. 
 

Online Kerstborrel met Pub-quiz 
Ondanks de maatregelen tegen het Coronavirus is onze jaarlijkse kerstborrel doorgegaan! En wel met een 
online- pubquiz met als thema LHBT-ers in de Top 2000 gemaakt en gepresenteerd door Ellie Tuithof en  

Pip Beumer. De host- en zoommaster was Bernadette Snijders Blok. Gelukkig hebben veel mensen 

deelgenomen. Ongeveer 40 mensen waren ingelogd.  

De quiz is gewonnen door team Arno; chapeau! Naast de quiz was er een leuke bijdrage van Hans Goes 

met zijn voordeur-filmpjes en een optreden van zangeres Wendy Molee in kerstsfeer.  

Vooraf hebben alle vrijwilligers een goody bag gekregen met lekkers voor bij de borrel, als dank voor hun 

inzet! 

 

Tot slot 
Dit jaar hebben door Corona minder kunnen 'live' activiteiten kunnen organiseren dan we hadden gewild 

maar desondanks weer veel mensen kunnen bereiken en met elkaar in contact gebracht. Eind dit jaar heeft 

Leonie Kooij afscheid genomen als coördinator van de activiteitencommissie. Hans Huisman zal het stokje 

overnemen en samen met Pip Beumer de activiteiten gaan coördineren vanaf januari 2021. 
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COC Songfestival 
Vanwege corona is het geplande festival in Utrecht afgelast. Wel is er een online evenement geweest. 

 

Zichtbaar zijn  
Dodenherdenking 

De Dodenherdenking  

op de Dreef is vorig jaar 
in een aangepaste vorm 

doorgegaan, zonder 

publiek. Diverse 

vertegenwoordigers 

waaronder het COC 

Kennemerland, Gay 

Haarlem en Bureau 
Discriminatiezaken 

Kennemerland hebben 

in de ochtend op 

separate tijdsblokken 

kransen gelegd bij het 

monument. 

 

 

Coming Out Dag 
In verband met corona zijn alle geplande 

activiteiten, waaronder het traditionele 
Roze Ontbijt, niet doorgegaan. Volgend 

jaar hopen we dit weer op te pakken. Wel 

is dit jaar wederom de regenboogvlag 

gehesen op het Gemeentehuis van 

Haarlem en de Publiekshal. Bijzonder 

was ook dat dit jaar het Gemeentehuis 

van Haarlem werd verlicht in 

regenboogkleuren. Een prachtig gezicht! 
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Velsen viert Coming Out Day in Stadsschouwburg 
(Uit de aankondiging van de Gemeente Velsen):  

De wereldwijde COMING  

OUT DAY gaat op zondag  

11 oktober niet ongemerkt in 

Velsen voorbij. Op initiatief 

van de Gemeente Velsen 

organiseert een aantal 

samenwerkende lokale en 

regionale instellingen voor 

deze gelegenheid zelfs een 

COMING OUT WEEKEND, 

dat zich op zaterdag 10 en 

zondag 11 oktober zal 

afspelen. 

 

Blikvangende ingrediënten 

van de tweedaagse zijn een 

collegetour-achtige talkshow 

met wethouder Marianne 

Steijn en een breed scala aan 
filmvertoningen. In de 

talkshow op zaterdag 10 

oktober schuiven in ieder geval de populaire schrijver en tv-maker Splinter Chabot en theater- en 

televisiepersoonlijkheid Barrie Stevens aan. 

 

Met de viering van de Coming Out Day geven de gemeente Velsen, een van de initiatiefnemers, en haar 

partners aan te streven naar een samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich 

geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen. De gemeente Velsen organiseert haar Coming Out Day  
in samenwerking met de Stadsschouwburg Velsen, Stichting Regenboog Loket, Stichting Welzijn Velsen, 

COC Kennemerland en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.  
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Talkshow met Barrie Stevens, Splinter Chabot en wethouder Marianne Steijn 

Op zaterdag 10 oktober wordt de aftrap van het weekend om 14.00 uur verricht met een talkshow. Onder 

leiding van Netty Struijs krijgt die de vorm van een ‘collegetour’ met drie rolmodellen: Splinter Chabot, Barrie 

Stevens en de ambassadeur van het Velsense Regenboogloket Youss Belkhrouff. De Velsense wethouder 

Marianne Steijn is ook op het podium aanwezig en vervult vanaf daar een overbruggende rol naar de zaal en 

eventuele vragenstellers.  

 
Filmprogramma 
Aansluitend op het LHBTI+ thema heeft de schouwburg het hele weekend een aangepaste 

filmprogrammering. Die gaat onder andere van kaskrakers als Moonlight, A Perfectly Normal Family en 

DEUX via James Ivory’s klassieker Maurice naar een aantal fijnbesnaarde Nederlandse films waarvan 

sommige makers ook bij de vertoning aanwezig zijn.  

 

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. 
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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.  

 

De start van 2020  
Januari begon met een vliegende start, ondanks de kleine groep voorlichters (6) hebben we in een razend 

tempo 7 scholen bezocht, 3 scholen in januari, 2 in februari en zelfs nog 2 in maart. En toen zijn we 
ingehaald door COVID-19, alles viel stil en zo ook onze lessen.  

 

Algemeen Voorlichting  
Blijvend 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. 
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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.  

 

Voorlichting volgens Genderbread-Methode VO  
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 

met regelmaat zelfs de drukste klas stil. 

Het door Landelijke COC verzorgde film die op het GSA netwerk staat is nog steeds actueel en is onderdeel 
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 de basisscholen  
Voor de basisscholen hebben we een ongewijzigd programma ten opzichte van 2019. 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.  

 

Voorlichting aantallen (gegevens 2020)  
Er zijn in 2020 in totaal 37 voorlichtingslessen gegeven op 7 scholen wat inhoudt dat wij ca. 962 leerlingen 

hebben bereikt. 

Er stonden na half maart nóg 6 scholen gepland maar dat werd onmogelijk vanwege de sluiting van de 
scholen n.a.v. COVID-19.  

 

Vergeleken met 2019:  
VO/MBO Stonden we in 2020 op 1 school minder en hebben we 10 lessen minder gegeven. BO Door onder 

bemensing de BO scholen niet aangeschreven. Uiteindelijk wel een aanmelding in het voorjaar maar daar 

konden we niet heen vanwege COVID-19.  

 

  VO/MBO  BO 
 Aantal scholen Aantal lessen Aantal scholen Aantal lessen 
2019 8 47 2 4 

2020 7 37 0 0 

 ------- ------- ------- -------  

Verschil -1 -10 -2 -4  
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Samenvatting 
Aantal voorlichters  
De groep van 7 voorlichters die er aan het eind van het schooljaar is blijft actief voor de voorlichtingsgroep  

in het nieuwe schooljaar. 

In september was er ineens een instroom van aanmeldingen nieuwe voorlichters, 7 nieuwe mensen dat is 

een verdubbeling van de voorlichters groep, ontzettend fijn! Door de COVID-19 en de onmogelijkheid bij 

elkaar te komen hebben we wel moeite de nieuwe mensen op te leiden. Door digitale bijeenkomsten 

proberen we nieuwe mensen betrokken te krijgen en houden bij de voorlichters groep.  
 

Extern coördinator  
De positie van extern coördinator is ingevuld in september 2020 door Carla Bartels. Heel fijn dat zij die taak 

op zich gaat nemen, en we zijn nu bezig de taken aan haar over te dragen. Zij zal geen voorlichting geven.  

 

Basisonderwijs  
Geen basis scholen bezocht in 2020.  

 

Trainingscoördinator 
De positie van trainingscoördinator is ingevuld door Tino Stuij. Hij is een goede aanvulling in het in de 

ruimere zin van coaching (niet zozeer methode inhoudelijk), hij heeft een goede bijdrage aan onze houding 
voor de klas. Ook heeft hij een verse kijk op hetgeen we presenteren, kan dat prikkelender voor de 

leerlingen?  Door de tijdelijke stilte in lesgeven hebben Andrea Mensink en Nikki Voss de methode 

geëvalueerd. In 2021 zullen we het over een aangepaste en vooral weer geactualiseerde methode hebben. 

Ook vragen we ons af of het uitdelen van het folder materiaal wel zo zinvol is. 

Aanvullend op de Methode komt er een INTRO en OUTRO filmpje met ingesproken boodschap van BN-ers 

voor de voorlichting.  
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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. 

Ook Jong & Out kreeg in 2020 te maken met de lockdown. Toch hebben we een aantal bijeenkomsten 

kunnen houden, met een zeer wisselende opkomst. 

Op zaterdag elf januari was er een pizzameeting! Helaas was de opkomst laag. 
Zaterdag acht februari weer een lage opkomst. Daarom is het geplande programma, een Kahoot, 

aangepast. We gaan ons als begeleiders beraden hoe we meer jongeren kunnen bereiken en meer 

bekendheid voor J&O kunnen creëren in Haarlem e.o. 

De meetings in maart, april en mei gingen niet door vanwege COVID. 

Op zaterdag elf juli was het een prachtige zomerse dag. De opkomst was hoog, met dertien aanwezigen.  

We hebben spelletjes gedaan en we hadden een hele leuke meeting. 

Zaterdag acht augustus was er een picknick meeting bij de Veerplas. Ondanks meer aanmeldingen, viel de 

opkomst tegen. Wel blijkt de Veerplas een goede locatie voor dit soort meetings. 
Zaterdag 12 september stond een Mario Kart contest op het programma. Dit is niet gelukt wegens het 

gebrek aan controllers. Kahoot/Pictionary in de plaats hiervan. Een groot succes! En een hoge opkomst van 

vijftien jongeren. 

In november was er geen meeting vanwege Corona. In december hebben we de traditionele Sinter-

kerst&nieuw meeting gehouden, met cadeautjes! Een groot succes met een opkomst van dertien jongeren. 

Voor het nieuwe jaar hopen we uiteraard op versoepelingen en meer mogelijkheden tot het organiseren van 

meetings. Ondertussen proberen we contact te houden met de jongeren via een WhatsApp groep. 
 

Contact Jong & Out Nederland 
Er is regelmatig contact met de projectmanager Jong & Out van COC Nederland. Ook worden er jaarlijkse 

evaluaties bijgewoond en wordt er tussen Jong & Out groepen kennis en ervaring gedeeld via diverse 

kanalen.  

 

Begeleiders 
Er zijn in totaal zeven vrijwilligers van rond de twintig als begeleiders. Twee homoseksuele mannen, vier 

lesbiennes en een trans-man. Allen beschikken - in overeenstemming met de richtlijnen van COC NL - over 

een verklaring omtrent gedrag (VOG).  
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GSA's 
Samantha Oosterbeek verheugde zich erop om in 2020 als GSA-coördinator aan de slag te gaan. Dat liep  

- COVID-19 - een beetje anders. In Samantha's eigen woorden: 

 

Jeetje wat een jaar is dit geweest. Ik begon mijn functie 

als GSA-coördinator in februari 2020. Maakte de eerste 

GSA-dag mee. ‘Weg met Eddy Bellegueule’ werd door 

veel scholieren bezocht, die daar heel enthousiast op 

reageerden. Het moet één van mijn laatste voorstellingen 

zijn geweest die ik heb bezocht. Nog helemaal nieuw, 

maar zo warm welkom geheten. En toen kwam de lock-

down. Helaas heb ik daardoor nog niet echt mijn gezicht 

kunnen laten zien op de scholen. De GSA-dag van het 

najaar ging ook helaas niet door. Samen met 

Bureau Discriminatiezaken hebben wij mooie 

GSA-goodiebags kunnen samenstellen en kunnen 

langsbrengen bij scholen. Ook ben ik bezig met 

een eigen Instagram voor het GSA-netwerk in 

regio Kennemerland. Daarnaast heb ik ook geprobeerd de GSA’s meer op de kaart te zetten door veel en 

verschillende interviews te geven. Voor het COC, voor schoolprojecten en recent nog voor de Roze Mug. Er 

werd mij gevraagd wat ik wil bereiken. En om eerlijk te zijn ben ik daar ook lang naar opzoek geweest. Maar 

inmiddels heb ik het antwoord. Eigenlijk wil ik dat er op een dag geen GSA’s meer nodig zijn. Iedereen moet 

zich welkom en veilig voelen in zijn eigen lijf en in zijn eigen omgeving. Waarom mag een hetero gewoon 

zeggen 'Kijk dit is mijn nieuwe vriend' maar moet iemand uit de LHBTIQ+ community zich altijd 

verantwoorden? Dit is een doel en ik ga ervan uit dat dit haalbaar is. Tijd heeft verandering nodig. Mensen 

worden angstig als verandering te snel gaat. Er ontstaat dan een weerstand. Laat mensen langzaam 

wennen aan het idee dat de dynamiek op deze aarde is veranderd. Dat iedereen mag zijn wie hij wilt zijn en 

dan komt alles goed! Ik ben geboren met de drive om te vechten tegen ongelijkheid en zal daar ook altijd 

voor blijven vechten. GSA’s hopelijk zie ik jullie snel live. Hou jullie sterk en zet hem op!  
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Vrijwilligers 

Omdat we, ten gevolge van de lockdown, verwachtten dat er wellicht mensen uit onze doelgroep tegen 

problemen aan zouden kunnen lopen, zowel op praktisch als op emotioneel vlak, deden we een oproep op 

onze social media om vrijwilligers die daarop in zouden kunnen springen. Hier kwamen veel reacties op. 

Gelukkig hebben we ze niet hoeven in te zetten. 

 

Daarnaast is er sinds begin dit jaar 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 30 

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 goody-bag 

bezorgd. 
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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 2020 
Op 7 september 2020 vond de ALV van COC Kennemerland plaats, vanwege corona via Zoom. Tijdens 

deze ALV zijn de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.  

De stukken zijn door de aanwezige leden goedgekeurd. Bij stemming werd Arno Schouten unaniem her-
kozen als algemeen bestuurslid voor een periode van twee jaar. 

 

Roze pluim 
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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 2020 ging de Roze pluim naar Fred Rosenhart, de drijvende kracht achter 
de Roze Kunstlijn. Omdat Fred niet bij de ALV kon zijn heeft voorzitter Jos Ahlers de Pluim persoonlijk aan 

Fred uitgereikt tijdens de Roze Kunstlijn in Zandvoort.  

 

Samenstelling bestuur 
In 2020 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) 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adresgegevens 
COC Kennemerland 

Postbus 342 

2000 AH Haarlem 
www.coc-kennemerland.nl 

info@coc-kennemerland.nl 

 


