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voorwoord

Beste lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag over 2016, het jubileumjaar 

van COC Amsterdam. In 1946 in Amsterdam opgericht 

als Shakespeare Club is COC Amsterdam een van de 

oudste nog bestaande LHBT emancipatie bewegingen 

in de wereld. Tijdens de afgelopen Europride hebben 

we samen met COC NL feestelijk stilgestaan bij deze 

70-jarige mijlpaal.

2016 is een belangrijk jaar geweest voor COC 

Amsterdam. De ingezette nieuwe koers als beweging 

van vrijwilligers is op een fantastische wijze 

aangeslagen, we hebben dit jaar veel nieuwe 

collega vrijwilligers mogen begroeten. In totaal 

170 vrijwilligers zetten zich wekelijks in om de 

doelstellingen van COC Amsterdam na te streven.  

Met het jaarthema ‘ZICHTBAARHEID’ hebben we 

LHBT’s en de LHBT gemeenschap op een positieve 

manier zichtbaar gemaakt.

Dit jaar hebben we nadruk gelegd op ZELF DOEN, een 

eigen rol hebben in het creëren van een inclusieve 

omgeving waar je als LHBT in de regio Amsterdam niet 

alleen jezelf mag maar ook kunt zijn. Hiertoe zijn een 

fors aantal nieuwe activiteiten opgestart. Dit jaar is een 

extra COCKTAIL maatjes groep en een goed bezochte 

2-wekelijkse COCKTAIL EVENTS bijeenkomst voor LHBTI 

vluchtelingen van start gegaan. TransUnited Amsterdam 

is de nieuwe empowerment bijeenkomst voor biculturele 

transgender personen, en in Flevoland zijn een aantal 

vrijwilligers actief bezig een netwerk op te bouwen.

In 2016 hebben we het 70 jarig jubileum van COC 

Amsterdam gevierd. Allereerst natuurlijk met de 

Shakespeare Club tijdens de 2-weken durende Europride 

in augustus 2016. De onthulling van de Amsterdam 

Rainbow Dress verspreidde een activerende boodschap 

aan alle Amsterdammers om inclusiviteit voor LHBT 

vluchtelingen vooral levend te maken. En als afsluiting 

hebben we op 7 december een  leuk jubileumfeest 

georganiseerd. Onze communicatie vrijwilligers hebben 

ontzettend veel werk verzet om van dit alles verslag 

te doen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Namens het bestuur,

Met hartelijke groet,

Peter de Ruijter

Voorzitter, COC Amsterdam
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dit is wat  

we doen

COC Amsterdam streeft naar een regio Amsterdam waar 

LHBT-inwoners en bezoekers de vrijheid hebben om zich 

zelf te kunnen en mogen zijn. Verandering realiseren we 

vooral door (gezamenlijk) te DOEN. COC Amsterdam is een 

collectief van circa 170 vrijwilligers waar eigen initiatief, 

motivatie en verantwoordelijkheid centraal staan.

Wat doen wij?
Om dat te bereiken, maken wij onszelf en onze 

doelgroepen vooral op een positieve manier zichtbaar.  

Dit is de eerste stap die gezet wordt om sociale acceptatie  

te bevorderen. Ook vestigen we aandacht op diversiteit,  

een van onze voornaamste prioriteiten. 

COC Amsterdam richt zich hierom op vijf thema’s: 

Belangenbehartiging, Ontmoeting & Empowerment, 

Veiligheid, Voorlichting en Zorg & Welzijn. Daarnaast 

organiseren we verschillende activiteiten.

Het werkgebied van COC Amsterdam en omstreken 

bestaat de volgende gemeentes: Aalsmeer, Almere, 

Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam, Landsmeer, 

Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam en 

Waterland.

Diverse vrijwilligers COC Amsterdam gemaakt tijdens de nieuwjaarsborrel 
van COC Nederland True Colors in Paradiso Amsterdam

Bezoek Koning Willem Alexander bij COC Nederland - 22 november
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7O jaar en COC’s 

shakespeare club

Tijdens de twee weken EuroPride heeft COC Amsterdam 

samen met COC Nederland COC’s Shakespeare Club 

georganiseerd om het zeventigjarig bestaan te vieren. 

De Shakespeare Club was een centrale hang out, op 

de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Er was 

kunst, muziek, documentaires, en heerlijk eten, maar je 

kon elkaar ook gewoon ontmoeten en luisteren naar 

inspirerende talks. Hieronder een overzicht van wat 

de verschillende teams hebben gedaan tijdens dit twee 

weken durende event (23 juli t/m 7 augustus). Veel 

verschillende vrijwilligers hebben hier hard aan gewerkt, 

maar in het bijzonder hebben het activiteitenteam, 

communicatieteam en het bestuur hier veel enthousiasme 

en tijd in gestoken. Hieronder meer toelichting over 

activiteiten vanuit de diverse teams.

Het Communicatieteam heeft een mediaborrel 

georganiseerd die flink bezocht werd! Een greep uit  

de media die aanwezig waren: Expreszo, one minute  

of gay, gay.nl, webredactie COC Rotterdam, Zij aan Zij,  

Man tot Man (Soa Aids Nederland). 
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IT heeft bijgedragen aan COC’s Shakespeare Club door 

een website te maken voor het event en adwords aan te 

passen zodat we makkelijker gevonden werden tijdens 

EuroPride.

Bijdrage door het AmsterdamPinkPanel was een 

symposium. Het programma zag er als volgt uit:

• Interactief: Hoe veilig voel jij je?  

& Aangiftebereidheid verhogen?

• COC Amsterdam: Toelichting AmsterdamPinkPanel, 

Buurtveiligheidsmonitor & de rol COC  

op veiligheidsthema

• Universiteit van Amsterdam: ‘Obstakels van 

aangiftebereidheid: Resultaten van studies  

met het AmsterdamPinkPanel’

• Gastspreker Judith Schuyf: ’Een effectieve 

volgende stap voor en ná een hate crime:  

wat is nodig?’

• Gastsprekers Roze in Blauw: Paulien Gouw en 

Pierre van de Steen

• Afsluiting Improvisatietheater Rainbow Warriors

De veiligheidscoördinator was ook aanwezig op het 

symposium en heeft ook verteld wat de rol is van  

COC Amsterdam.

>> Lees hier meer over het symposium

Het bestuur van COC Amsterdam heeft een grote 

netwerkborrel georganiseerd. Deze borrel werd  

goed bezocht!

AmsterdamPinkPanel symposium over veiligheid - 29 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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Opening COC’s Shakespeare Club - 23 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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http://www.shakespeareclub.nl/
https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/terugblik-amsterdampinkpanel-symposium


9

De voorlichtingsgroep heeft voorlichtingen gegeven 

tijdens COC’s Shakespeare Club. Een absoluut 

hoogtepunt van het jaar! Het Kahootspel, dat we 

regelmatig in klassen gebruiken en voor deze bijzondere 

gebeurtenis vertaald hadden naar het Engels in verband 

met mogelijke toeristen, was tijdens deze middag een 

ongekend succes. Het hele plein bij het Amsterdam 

Museum zat vol met diverse mensen, geïnteresseerden 

en zoals verwacht ook veel toevallige passanten en 

toeristen. Het leuke was dat íedereen fanatiek mee deed! 

Want tja, wie heeft er niet zijn/haar/hun smartphone 

bij zich, zin in een spelletje en zo terloops nog kans 

twee drankjes te winnen ook? Zo werd het Kahoot-spel 

zowel ontzettend gezellig, als heerlijk leerzaam met 

een enthousiast en open publiek! Alle voorlichters die 

meehielpen, hadden veel plezier en tevens onverwachte 

gesprekken, wat wellicht deels te maken had met ons 

leuke T-shirt waarop naast het COC Amsterdam-logo 

stond: ‘Je mag mij alles vragen!’ En vragen, dat deden ze. 

Omdat de voorlichters dit gewend zijn uit de klassen en 

dit leuk vinden, kwamen hier zeer interessante discussies 

naar voren, van ‘Homoseksueel zijn in Amsterdam’ tot 

‘Wat komt er tijdens een voorlichting in de klas naar 

voren als je het over gender hebt?’.

Voorlichter Erik Willems - 25 juli 
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club

Algemeen bestuurslid Roel Theissen doet voorlichtingsspel met Kahoot - 25 juli 
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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Aandacht voor senioren en diversiteit
Tijdens de COC’s Schakespeare Club organiseerden 

het Consultteam van COC Amsterdam, Kleurrijk Oost 

en HVO Querido een discussie over diversiteit in zorg 

en hulpverlening. Verschillende organisaties vertelden 

over hun werk met en voor LHBT. Met het publiek werd 

gesproken over vragen als: ‘Waaraan hebben LHBT 

hulpvragers behoefte?’ en ‘Wat betekent inclusief en 

sensitief werken als het om LHBT gaat?’ 

Conclusie was dat er binnen hulpverlening en zorg wel 

steeds meer aandacht voor LHBT is, maar ook dat hierin 

nog veel verbeterd kan worden.

Daarnaast organiseerde het Roze Danspaleis tijdens de 

COC’s Shakespeare Club een speciale editie, die druk 

bezocht werd.

>> Algemene terugblik COC’s Shakespeare Club lees je hier

Roze ouderen tijdens de Roze Ouderendag
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Roze Danspaleis - 30 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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https://www.cocamsterdam.nl/amsterdam/terugblik-shakespeareclub
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Belangenbehartiging
In diverse stadsdelen, West, Nieuw-West, Oost, is de Roze 

Uitvoeringsagenda voor de stad Amsterdam doorvertaald 

naar gebiedsplannen. Hierin staan specifieke initiatieven 

opgenomen voor het zichtbaar maken en houden van 

Seksuele en Genderdiversiteit op bijvoorbeeld scholen 

en sportverenigingen. Verder zijn er in samenwerking 

met verschillende andere organisaties Pride Oost, Pride 

Nieuw-West, roze danspaleizen en 4 mei herdenkingen 

georganiseerd.

Ontmoeting & empowerment
COC Amsterdam zet zich in om individuen uit specifieke 

doelgroepen te helpen vorm te geven aan het eigen 

leven als LHBT. Het in contact brengen van mensen 

speelt hierbij een centrale rol. In 2016 zijn de volgende 

activiteiten georganiseerd, veelal op de huidige centrale 

locatie van COC Amsterdam op de Stadhouderskade.

Café Oké

Café Oké is een ontmoetingscafé voor LHBT-personen 

met een verstandelijke beperking. Bij deze maandelijkse 

bijeenkomsten kunnen mensen elkaar ontmoeten, 

nieuwe mensen leren kennen, zichzelf zijn onder 

gelijkgestemden. Gezelligheid staat centraal. Café Oké 

wordt elke derde zondag van de maand georganiseerd.  

Het team bestaat uit 4 vrijwilligers, en het gemiddeld 

aantal deelnemers is 12.

Deelnemers en begeleiders Cafe Oké

Penningmeester Dymfke van Lanen tijdens Parade van Ieder1 - 25 september
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Cocktail Amsterdam – Almere

Eind 2015 is COC Amsterdam in navolging van andere 

COC lidverenigingen gestart met twee COC Cocktail-

projecten, één in Amsterdam en één in Almere. Het 

Cocktail-project is een maatjesproject, dat LHBT-

asielzoekers in contact brengt met Nederlandse LHBT’s. 

Door het organiseren van sociale activiteiten doorbreekt 

het maatjesproject het sociale isolement waarin 

veel LHBT-asielzoekers zich bevinden nadat ze naar 

Nederland zijn gekomen. 

Het project koppelt hiertoe een vrijwilliger als ‘maatje/

buddy’ aan een LHBT-asielzoeker voor individueel contact 

en het bezoeken van sociale activiteiten. In Amsterdam 

zijn 18 vrijwilligers vanuit twee Cocktail teams actief. Zij 

werden in 2016 aan 20 deelnemers gekoppeld. Het team 

in Almere bestaat uit 7 vrijwilligers, die in 2016 aan enkele 

deelnemers gekoppeld werden.

Vrijwilligers krijgen een basistraining van COC Nederland 

en aanvullende scholing; één keer per maand wordt 

onder begeleiding van een psychiater een intervisie 

georganiseerd, waarin casuïstiek en de rol van de 

vrijwilligers wordt besproken.

Cocktail Events

Cocktail Events, medio 2015 opgestart, zijn 2-wekelijkse 

evenementen gericht op sociaal contact voor LHBT-

asielzoekers en hun buddy’s/ maatjes. De besloten 

bijeenkomsten staan open voor alle LHBT-vluchtelingen. 

Eind 2016 heeft Cocktail Events een bereik van ruim 270 

LHBT-vluchtelingen, met name via de Facebookpagina. 

De evenementen vinden iedere twee weken plaats 

en worden bezocht door gemiddeld 50 personen per 

bijeenkomst. De samenstelling van de groep is per 

evenement anders (afhankelijk van timing en besproken 

onderwerp). Er is een vaste kern van ongeveer 20 

personen, die vrijwel iedere bijeenkomst bezoeken. 

De evenementen bieden ruimte voor sociale omgang met 

‘lotgenoten’ en andere LHBT-personen. Cocktail Events 

is dan de plek waar je jezelf kan/mag zijn, de stap kan 

zetten om over jezelf en je gevoelens te praten, en je 

sociale netwerk binnen Amsterdam kan opzetten. Tijdens 

deze avonden worden zijdelings LHBT-gerelateerde 

onderwerpen behandeld. Te denken valt aan een film over 

de Pride, transgenderproblematiek, hiv/aids, acceptatie 

van geaardheid door de omgeving, vaak gevolgd door 

discussie en groepsgesprek, of een ‘pop-quiz’ over 

relevante onderwerpen. Op één van de maandelijkse 

bijeenkomsten werd een inhoudelijk thema behandeld. 

Incidenteel wordt een ‘uitstapje’ georganiseerd zoals een 

bezoek aan Artis, of een zwemactiviteit.

Het team bestaat, naast de coördinator en de teamleider, 

uit 8 vrijwilligers voor het ondersteunen bij de 

organisatie van de Cocktail Events. Hieronder zijn 4 

LHBT-vluchtelingen (met Caribische, Midden Afrikaanse 

en Midden-Oostelijke achtergronden) en 4 vrijwilligers 

uit Nederland, óók met een verschillende culturele 

achtergronden (Caribisch, (Zuid) Afrikaans, Arabisch, 

en Nederlands).
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Jong&Out

Met Jong&Out hebben we in 2016 een doorstart gemaakt. 

Nadat de meetings een paar maanden stilgelegen hebben, 

zijn we met hulp van Jong&Out Utrecht in juni met een 

nieuw team gestart. Inmiddels bestaat het team uit drie 

personen waarvan er twee het teamleiderschap delen. 

Het werven van extra begeleiders heeft in 2016 nog niet 

tot resultaat geleid. We zijn inmiddels wel met enkele 

kandidaten in gesprek.

De eerste maanden na de doorstart waren er direct 

weer enkele jongeren op de meetings aanwezig. In de 

maanden die volgden, hebben we veel nieuwe jongeren 

verwelkomd en is de groep aanzienlijk gegroeid. Bij 

de meeting in november was het aantal deelnemers al 

gestegen tot 12 jongeren waarvan de meeste er voor het 

eerst waren. In totaliteit hebben het afgelopen halfjaar 

zo’n 30 verschillende jongeren de meetings bezocht. Via 

sociale media houden wij contact met deze jongeren om 

te stimuleren dat zij van incidentele bezoekers vaste 

bezoekers van de meetings worden. Wij proberen hierbij  

in te spelen op thema’s en interesses die leven onder  

de jongeren.

Promotie Jong&Out
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De thema’s van de meetings zijn de afgelopen tijd erg 

divers geweest. We proberen een balans te vinden tussen 

serieuzere en minder serieuze onderwerpen. Voorbeelden 

uit 2016 zijn: een meeting over ‘labels’ waarin de 

jongeren t-shirts mochten bedrukken met teksten en 

afbeeldingen; een moordspel met Halloween en een 

middag met bordspellen.

Achter de schermen hebben we ons bezig gehouden met 

nieuwe vormen van promotie. Er zijn posters en flyers 

verspreid op scholen in de omgeving van Amsterdam. 

Daarnaast zijn we gestart met het gebruik van Instagram, 

Whatsapp, adverteren op sociale media en het actiever 

bijhouden van de aankondigingen op de Jong&Out-website. 

Online is de respons van de jongeren daardoor ontzettend 

gegroeid en we hebben hiermee onze zichtbaarheid onder 

de doelgroep flink vergroot. We hopen ook offline (op de 

meetings) snel resultaat te zien van deze investeringen 

zodat we in 2017 nog meer jongeren op de meetings 

mogen verwelkomen.

Kris de Jong en Misty van de Mortel, teamleiders Jong&Out
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Seniorencafé

Sinds 1970 komen de Roze Senioren op woensdagmiddag 

bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten is op de eerste 

plaats gezellig samenzijn onder gelijkgestemden en 

daarnaast elkaar tot steun zijn bij het ouder worden. Op 

een bijeenkomst worden vooral ervaringen uitgewisseld 

en om 14:00 uur doet een van de gastheren mededelingen 

die van persoonlijke aard kunnen zijn maar ook uit 

het roze circuit of anderszins kunnen komen. Na deze 

mededelingen gaat het eurobusje rond voor een vrijwillige 

bijdrage om de kosten te dekken die verband houden 

met het samenzijn. Een paar keer per jaar zijn er ook 

activiteiten zoals een lezing, film of presentatie of 

worden er uitstapjes gemaakt. De uitstapjes eindigen 

altijd met etentje in een plaatselijk restaurant. In de 

week vóór Kerstmis is er ook nog een kerstdiner. Het 

team bestaat uit 6 vrijwilligers. Gemiddeld bezoeken  

zo’n 60 à 70 Roze Senioren het Seniorencafé.

Wereldcafé

Wereldcafé is er voor LHBT’s met verschillende culturele 

achtergronden. Samen eten met gelijkgestemden. Binnen 

deze groep zijn er meerdere vrijwilligers die ervaring hebben 

met lesbische, homoseksuele of transgender gevoelens. 

Na de maaltijd zijn er verschillende activiteiten, zoals 

een gastspreker of zijn weerbaarheidstrainingen en twee 

of drie keer in het jaar is er ook de mogelijkheid om je op 

soa’s te laten testen. Het doel is jezelf kunnen zijn in een 

ongedwongen sfeer, leuke dingen doen en samenzijn met 

jongens en meiden die ervaringen delen, zodat je elkaar kan 

versterken en steunen. 

Deelnemers en vrijwilligers Wereldcafé
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De maandelijkse bijeenkomsten zijn besloten, je kunt 

alleen na aanmelding komen. Het Wereldcafé wordt door 

1 vrijwilliger gecoördineerd; gemiddeld zijn er 15 à 20 

deelnemers.

In 2016 is vanuit de gemeenschap behoefte gebleken 

aan extra samenkomsten, specifiek voor biculturele 

transgenders. De hiervoor gestarte groep, Trans United 

Amsterdam, richt zich specifiek op het informeren, 

emanciperen en weerbaar maken van de kwetsbare 

biculturele transgenders in Amsterdam. In deze 

bijeenkomsten wordt ook ontspanning en gezelligheid 

geboden aan de doelgroep om uit het sociale isolement 

te komen. Dit wordt gedaan in samenwerking met andere 

transgender organisaties, zoals TransVisie, Transgender 

Netwerk Nederland, Trans Amsterdam en andere 

belangenbehartigers van de transgendergemeenschap. 

Door Trans United Amsterdam en COC Amsterdam 

is in 2016 een verkenning ‘Biculturele transgenders 

in de Amsterdamse samenleving’ uitgevoerd. In deze 

verkenning zijn met biculturele transgenders zelf 

de belangrijkste thema’s waar zij tegenaan lopen in 

kaart gebracht. Het rapport verscheen begin 2017 

en is aangeboden aan de gemeenteraad. Trans United 

Amsterdam wordt door 2 vrijwilligers gecoördineerd. 

De activiteiten binnen het thema Ontmoeting & Empowerment 
zijn mede mogelijk gemaakt door (subsidie-)bijdrages van: 

de Gemeente Amsterdam, het Bob Angelofonds, het platform 
Wijdoenmee.nu en het GVB.

Ontmoeting & Empowerment 2016:

directe activiteitenkosten & ruimtegebruik

 Seniorencafé

 Jong & Out

 Cocktail Buddy’s & Events

 Café Oké

 Wereldcafé & Trans  
   United Amsterdam

€ 3.859

€ 1.115

€ 4.358

€ 2.853

€ 9.419
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Cocktail Events: Een cocktail in Artis
29 oktober 2016

Het woord ‘cocktail’ in de titel staat natuurlijk niet 
voor de lekkere alcoholische versnaperingen, maar 
de benaming van een van onze projecten die LHBT-
asielzoekers en Nederlandse LHBT’s in contact met 
elkaar brengt. Vorige maand gingen ze naar de 
bekende Amsterdamse trekpleister: Artis. Wie kunnen 
we nu beter het woord geven dan aan een van hen?

A letter from the zoo
Long time ago when I came out of the closet and I 
told my family about my sexual orientation, one of 
the very helpful reasons that immediately helped for 
them to accept me were scientific reasons. Mainly, 
because homosexuality among animals is a very 
logic fact that can show that this topic is quite 
natural and normal. Especially when you look at the 
members of several animal groups on how they treat 
their own homosexual members. And now today I 
still get the help from mother nature when I want to 
say something to defend homosexual rights.

Since my stay here in Amsterdam I didn’t have the 
chance yet to meet COC Amsterdam and the nice 
people who work there. Recently, I’ve met them and 
I try now to do my best to participate in most of the 
events, because the focus is mainly about cultural 
aspect of the Dutch society. So, the idea of planning 
a zoo tour guide specifically on homosexuality in 
the animal kingdom was for me a very fantastic 
(wow) idea. Of course, I was there at the Artis Zoo 
and as I thought before it was so interesting, with 
such a warm group, with friends I already know and 
of course with the chance of meeting new people, 
which is always nice.

Again, thank you COC Amsterdam team Cocktail 
Events for a well-organized event. I hope to see you 
soon in another enjoying event.

Cheers!

https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/cocktail
https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/cocktail
https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/cocktail
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Veiligheid
Voor COC Amsterdam is veiligheid in de dagelijkse 

leefomgeving van de LHBT-gemeenschap in Amsterdam 

één van de thema’s waar zij aan werkt. De concrete 

uitwerking daarvan heeft in 2016 vorm gekregen door 

het aantrekken van een coördinator Veiligheid. De 

coördinator is aanspreekpunt voor LHBT’s die met 

onveiligheid te maken hebben (gehad). De coördinator 

onderhoudt daarnaast contacten met COC Nederland 

en Roze in Blauw en heeft zitting in het periodieke 

veiligheidsoverleg met de politie, het Openbaar Ministerie 

en het meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. 

Er is over het algemeen veel media aandacht voor 

veiligheidsincidenten en ook vanuit de lokale politiek 

wordt alert gereageerd. Desondanks komt het nog steeds 

regelmatig voor dat personen in elkaar geslagen worden 

omdat mensen aanstoot nemen aan hoe iemand zich 

gedraagt of eruit ziet. Slachtoffers wordt door het COC 

Amsterdam altijd aangeraden melding of aangifte te doen 

bij de politie (bijvoorbeeld bij het loket van Roze in Blauw 

van de politie) en/of bij het meldpunt Discriminatie. 

Vanuit het COC Amsterdam wordt contact getracht te 

maken met slachtoffers om te kijken of deze nog extra 

hulp of advies nodig hebben vanuit het COC Amsterdam. 

Marcel van Steijn Coördinator Veiligheid bij het AmsterdamPinkPanel symposium 
over veiligheid - 29 juli - Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club

AmsterdamPinkPanel symposium over veiligheid - 29 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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Cijfers

COC Amsterdam houdt zelf geen cijfers bij van 

incidenten; de politie Amstelland/Roze in Blauw 

Amsterdam doet dat wel. Er zijn statistieken beschikbaar 

van meldingen en aangiftes die zijn gedaan. Tot 2013 

heeft de (Roze in Blauw) op jaarlijkse basis het aantal 

aangiftes gepubliceerd waar bij LHBT zijn als grond  

wordt vermoed. In 2014 is de politie hier om onduidelijke 

redenen mee gestopt. COC Amsterdam vindt het 

belangrijk dat deze aangifte cijfers gepubliceerd worden, 

omdat deze cijfers beleidsmakers en beleidsuitvoerders  

in staat stelt gevoerd beleid te toetsen op effectiviteit.  

Als belangrijkste argument is COC Amsterdam bovendien 

voorstander van zoveel mogelijk transparantie over  

deze cijfers omdat dit een positieve invloed kan hebben 

op de meldings-/aangiftebereidheid van LHBT’s. Als 

mensen zien dat er wat mee gedaan wordt, geeft dat  

een stimulans om daadwerkelijk melding te doen. 

Anti-homoflyers

In oktober 2016 werd Amsterdam opgeschrikt door anti-

homoflyers die in Amsterdam West en Nieuw-West waren 

verspreid. Dit had grote impact op de Amsterdamse 

samenleving en kreeg landelijke media-aandacht. Het COC 

Amsterdam heeft een rol gespeeld in het inventariseren 

van de schaal van verspreiding alsmede het informeren 

van de gemeente en politie in welke buurten dit betrof. 

Slachtoffers zijn opgeroepen meldingen hiervan te doen 

bij het meldpunt Discriminatie. Het Openbaar Ministerie 

had begin 2017 deze meldingen nog in onderzoek. Het 

COC Amsterdam houdt vinger aan de pols. 

Pink buurtborrel - 26 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club 
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Voorlichting
Een ander opvallend punt is dat er steeds meer 

voorlichters vertellen dat er een leerling tijdens de 

voorlichting uit de kast komt. Dit laat zien dat de 

algemene veiligheid op scholen toeneemt en als kers 

op de taart, dat onze voorlichters voor een warme en 

veilige sfeer in de klas kunnen zorgen, waardoor een 

leerling zichzelf open durft te stellen. 

We maken, als kanttekening daar tegenover, helaas 

ook nog steeds mee dat de voorlichters uitgescholden 

worden of leerlingen niet willen discussiëren over ‘die 

viezigheid’. Het blijft daarom ontzettend belangrijk dat 

wij als voorlichters langs scholen gaan en leerlingen 

op persoonlijke en pedagogische wijze informeren over 

seksuele en gender diversiteit. Met andere woorden, 

het was een bijzonder leuk jaar, we gaan de goede kant 

en laten we vooral doorgaan! 

Voorlichting 2016

*In het schooljaar 2015-2016 werden er 619 voorlichtingen gegeven.

Eline de Boer ‘Een homo in de klas’ COC’s Voorlichting - 26 juli
 Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club

Voorlichters COC Amsterdam

561 Aantal voorlichtingen gegeven*

58 Aantal verschillende scholen  

waar Voorlichting is gegeven

Opbrengsten ¤ 11.237

49 Aantal vrijwilligers eind 2016

171 Meeste voorlichtingen door 1 vrijwilliger 

in schooljaar ‘14/’15

Kosten ¤ 4.308
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Zorg & welzijn

Advocatenspreekuur

Het afgelopen jaar bleven de hulpvragen van LHBT- 

asielzoekers binnenkomen en deze zijn naar gespecia-

liseerde advocaten en experts doorverwezen. Gemiddeld 

zijn dit er bij het advocatenspreekuur zo’n vier tot vijf 

per maand geweest. Bij het secretariaat zijn er ook nog 

veel vragen binnengekomen en doorverwezen.

Overige onderwerpen waar advies op gegeven werd, waren 

hoofdzakelijk vragen over discriminatie en intimidatie, 

LHBT-ouderschap en transgender gerelateerde vragen en 

kwesties. Dit waren er gemiddeld zo’n zes per maand. In 

de helft van de gevallen betrof het vooral buitenlandse 

stellen of stellen waarvan er een niet Nederlands is, die 

zich in Nederland willen vestigen of trouwen en willen 

weten wat de regels hiervoor zijn.

Vrijwilliger COC Amsterdam die advocatenspreekuur verzorgt
Mr. Gerald Janssen (advocaat)
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Consultteam

Sinds juni 2016 kan iedereen met vragen terecht op 

het inloopspreekuur van het consultteam van het COC 

Amsterdam. Het Consultteam biedt laagdrempelige en 

kortdurende steun. Zij bieden je een veilige plek om je 

verhaal te kunnen delen. Het Consultteam bestaat uit 

professionele hulpverleners met kennis van seksualiteit- 

en gendervraagstukken. Zij bieden hulp in de vorm 

van individuele gesprekken en een luisterend oor voor 

mensen die dat nodig hebben. Vragen kunnen gaan 

over alle mogelijke onderwerpen als een kinderwens, 

hoe om te gaan met seksualiteit tijdens een coming-

out of het gevoel dat niet jezelf te kunnen zijn in 

een verzorgingshuis. Iedereen kan binnenlopen, ook 

familieleden die ergens niet uitkomen zijn meer dan 

welkom. Soms is een enkel gesprek voldoende om weer 

een stap verder te komen, soms is het van belang een 

juiste doorverwijzing naar iemand te krijgen die verder 

kan helpen. De hulpverleners van dit consultteam helpen 

hierbij. Het consultteam is tijdelijk on-hold gezet, omdat 

bezoekers na een tijdje terug liepen. In 2017 zal hier 

verder vorm aan gegeven worden.

Wij spraken met Lenore, één van de oprichters van het 

consultteam over de eerste ervaringen. 

‘Ik merk dat het voor veel mensen moeilijk is om er voor 

het eerst woorden aan te geven. Ze lopen met hun ziel 

onder hun arm. Dat wil overigens niet zeggen dat ze niet 

uit de kast zijn of er nog nooit over hebben gesproken. 

Maar ze missen een soort rolmodel of zijn heel erg 

vechtende met het plaatje van hun toekomst dat er heel 

anders uitziet dan ze hadden gehoopt. Ze zijn nog heel erg 

aan het worstelen. Het eenmaal aan mensen vertellen of 

een omgeving die heel goed reageert, wil niet altijd zeggen 

dat ook degene zelf daar al helemaal senang mee is.’

>> Lees hier het hele interview

Korenfestival - 4 augustus 
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club

https://www.cocamsterdam.nl/veiligheid-2/veel-mensen-vinden-het-moeilijk-om-er-voor-het-eerst-woorden-aan-te-geven
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Seniorenbeleid

COC Amsterdam hield zich ook afgelopen jaar bezig met 

het stimuleren van een LHBT-vriendelijk seniorenbeleid 

op gemeentelijk niveau. Vanuit COC Amsterdam is er 

actieve inbreng in en ondersteuning van het platform 

Mokum Roze. Vanuit deze samenwerking met Mokum 

Roze is er wederom een zeer succesvolle Roze Brunch 

georganiseerd met zo’n 85 bezoekers in Het Open Huis 

aan het Bilderpark. In de organisatie van Mokum Roze 

en de Roze Brunch zit een vertegenwoordiger van COC 

Amsterdam die het seniorenbeleid vertegenwoordigd 

binnen COC. Ook heeft COC Amsterdam financieel 

bijgedragen aan de Oud Roze Nieuwsbrief.

In de organisatiecommissie van het platform zit 

een vertegenwoordiger van COC Amsterdam met de 

portefeuille seniorenbeleid. Op diverse bijeenkomsten van 

en voor ouderen in de stad is door de vertegenwoordiger 

van het COC Amsterdam het perspectief van LHBT-

ouderen ingebracht. In 2016 werden de doelstellingen 

en doelgroep van het platform Mokum Roze aangepast. 

Voorheen richtte het platform zich alleen op senioren, 

maar dit is verbreed naar alle kwetsbare LHBT’s, dus 

voor jong tot oud. 
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Ten slotte een ander mooi initiatief: het goed lopende 

Roze Stadsdorp, voor alle roze 50-plus Amsterdammers. 

Om als groep te verenigen, elkaar te ontmoeten, 

samen iets te ondernemen en -waar nodig- elkaar te 

ondersteunen, zet men zich in om gezonder oud te 

worden en langer een zelfstandig en prettig leven te 

leiden. De rol die wij hierin speelden, was het deelnemen  

in commissies om goed op de hoogte te blijven, te 

verbinden en vanuit daar samenwerking en overleg 

te zoeken.

Zorg & Welzijn 2016

Bijdrages Roze Brunch & nieuwsbrief  

Oud Roze, vrijwilligerskosten

¤ 638

Roze Brunch
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3 van de 5 genomineerden voor  
het Roze Lieverdje kwamen van  
COC Amsterdam in 2016
24 januari 2016

Het Roze Lieverdje is een tweejaarlijkse prijs 
voor een Amsterdammer die zijn/haar sporen 
heeft verdiend in de strijd voor de LHTB-
emancipatie in Amsterdam. Er zitten 3 COC 
Amsterdam vrijwilligers bij de nominaties.

Het Roze Lieverdje werd op Valentijnsdag 
(14 februari) door GroenLinks Amsterdam 
uitgereikt. Dit waren de genomineerde 
kandidaten voor het Roze Lieverdje van 2016:

• Krzysztof Dobrowolski-Onclin  
(COC Amsterdam)

• Döne Fil (COC Amsterdam)
• Ellie Lust
• BeyonG Veldkamp (COC Amsterdam)
• L’HBTQ magazine

Ellie Lust won de prijs.

Krzysztof Dobrowolski-Onclin, Coordinator Voorlichting

Ellie Lust bij het AmsterdamPinkPanel symposium over veiligheid - 29 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/krysztof-dobrowolski-onclin-coordinator-vrijwilligers-coc-amsterdam
https://www.cocamsterdam.nl/algemeen/done-fill-is-nog-begin
https://www.cocamsterdam.nl/algemeen/beyong-be-you-be-all-you-can-be
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Communicatie team
Dit jaar heeft het communicatieteam zich ingezet om 

meer eigen verhalen te maken en zeventig jaar COC 

Amsterdam zichtbaar te maken. De website, Facebook, 

Twitter, LinkedIn en de nieuwsbrief zijn de kanalen 

waar het communicatieteam verantwoordelijk voor is. 

Daarnaast is er een Instagram aangemaakt voor COC’s 

Shakespeare Club die naar aanloop van het event en 

tijdens het event actief was.

Dit jaar zijn er zeven video’s gemaakt door de cameraman 

van het communicatieteam. Zo zijn er diverse interviews 

afgenomen in het kader van 70 jaar COC met Arthur 

van Schendel, Vera Bergkamp, Tania Barkhuis, en de 

94-jarige Christiaan Hoogmoed. Ook is er tijdens het 

Fetish festival een video gemaakt over Vrouwen in Fetish 

Pride. Een van de meest bekeken video’s van het jaar was 

de video met een buddy van het Cocktail maatjesproject. 

Ten slotte was er ook een video ter promotie van COC’s 

Shakespeare Club.

Ook zijn er veel diverse interviews afgenomen, 

bijvoorbeeld met Bob Newmark, Peter de Ruijter,  

Tania Barkhuis. Maar ook was een van de redacteuren  

bij de inwijding van het Aids Monument en namen we  

een interview af in het teken van vaderdag met een  

vader die geboren was als vrouw, omdat we het belangrijk 

vinden om de diversiteit van de gemeenschap te 

laten zien. Daarnaast zijn ook onze eigen vrijwilligers 

geïnterviewd die bijvoorbeeld genomineerd waren voor  

het Roze Lieverdje. 

Brainstormsessie COC Amsterdam Communicatie team en een deel van het IT team 
Vlnr van voor naar achter: Paul Roggema, Judith Snijders, Anne Koeleman, 

Fabian de Laender, Johannes Sanders, Calvin Gu, Sarah Nienke van Voorthuisen, 
Mark Kokos, Marc McClain, Paola Verouden - 23 november

Deel COC Amsterdam Communicatie team 
Vlnr: Mark Kokos, Anne Koeleman, Judith Snijders en Sarah Nienke van Voorthuisen
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https://www.instagram.com/shakespeareclub/
https://www.cocamsterdam.nl/70-jaar/coc-70-jaar-interview-met-arthur-van-schendel
https://www.cocamsterdam.nl/70-jaar/coc-70-jaar-interview-met-arthur-van-schendel
https://www.cocamsterdam.nl/70-jaar/een-passie-voor-persoonlijke-vrijheid-en-gelijke-rechten
https://www.cocamsterdam.nl/70-jaar/er-is-veel-meer-diversiteit-binnen-de-lhbt-beweging-gekomen
https://www.cocamsterdam.nl/70-jaar/interview-met-christiaan-hoogmoed
https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/cocktail-maatjesproject-voor-vluchtelingen
https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/in-de-jaren-70-wilde-ik-vooral-geen-lid-worden-van-het-coc
https://www.cocamsterdam.nl/internationaal/bruggen-slaan-binnen-de-lhbt-gemeenschap-maar-ook-daarbuiten
https://www.cocamsterdam.nl/70-jaar/er-is-veel-meer-diversiteit-binnen-de-lhbt-beweging-gekomen
https://www.cocamsterdam.nl/amsterdam/terugblik-inwijding-aidsmonument
https://www.cocamsterdam.nl/algemeen/vader-en-moeder-tegelijk
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In aanloop naar COC’s Shakespeare Club hebben we gratis 

advertising kunnen krijgen bij Facebook om dit event 

te promoten, evenals dat er samenwerking is geweest 

met COC Nederland. In 2015 is een kleine start gemaakt 

met persbeleid en in 2016 heeft dit al meer vorm 

gekregen. Er zijn diverse persberichten (drie) verzonden 

en nieuwsberichten opgesteld (twee) (Regenboogjurk, 

Veiligheidsonderzoek, COC’s Shakespeare Club, zaak-

Felter, antihomoflyer, meldingen anti-homoflyer). We 

hadden eind 2016 net geen 3.000 volgers op Facebook. 

Tenslotte had A.S.V. Gay een gastcolumn dit jaar. 

Voor 2017 zoeken we samenwerking met diverse COC 

Amsterdam-teams om te kijken of zij kunnen bloggen  

voor COC Amsterdam. 

Brainstormsessie COC Amsterdam Communicatie team 
en een deel van het IT team - 23 november
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Facebook volgers 2016

 Totaal aantal pagina-vind-ik-leuks

apr julfeb

2016

2K

2,5K

3K

mei aug oktmrt jun sep nov dec
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Onderzoeksteam, AmsterdamPinkPanel 
Het AmsterdamPinkPanel (APP) is een samenwerking 

met de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2016 is 

het APP gegroeid naar ruim 1800 panelleden. Ook het 

APP-team is gegroeid en bestaat nu uit zes vrijwilligers 

namens COC Amsterdam. 

De vrijwilligers van COC Amsterdam hebben zich in 2016 

vooral bezig gehouden met het thema veiligheid. We 

hebben het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek opnieuw 

uitgevoerd. Hierover is flink wat persaandacht geweest, 

er is namelijk zo’n 17 keer over gepubliceerd zoals in de 

Metro, het Leids Dagblad, Haarlems Dagblad en de Gooi 

en Eemlander, maar ook radiozender Amsterdam FM, 

FunX en Gay.nl, tijdschrift Folia besteedden aandacht  

aan het onderzoek. 

Als onderdeel van de COC’s Shakespeare Club, is er 

tijdens de Europride een symposium over veiligheid 

georganiseerd. Foto’s van dit symposium hebben we op 

Facebook geplaatst. Daarnaast is een interview met 

Peter de Ruijter met The Huffington Post, waarin het 

APP genoemd wordt, op Facebook gedeeld.

AmsterdamPinkPanel.nl

Algemeen bestuurslid Willeke Morren opent AmsterdamPinkPanel symposium 
over veiligheid - 29 juli – Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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https://www.cocamsterdam.nl/veiligheid-2/slechts-een-op-de-tien-lhbt-ers-doet-aangifte-na-onveilige-situatie
http://www.metronieuws.nl/nieuws/amsterdam/2016/04/omstanders-negeren-het-liefst-geweld-tegen-homos
http://www.amsterdamfm.nl/lhbt-onveilig
https://gay.nl/articles/224837/slechts-1-op-10-amsterdamse-lhbts-doet-aangifte-na-onveilige-situatie/
https://www.facebook.com/AmsterdamPinkPanel/?ref=ts&fref=ts
http://www.huffingtonpost.com/entry/58638e01e4b04d7df167d215?timestamp=1482921745785
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Daarnaast is er een samenwerking geweest met COC 

Groningen en Drenthe (hierna: COC GD). In Groningen 

stad vond discriminatie en mishandeling plaats van 

twee vrouwen. COC GD heeft onderzoek gedaan om 

de vraag te beantwoorden: hoeveel procent van de 

LHBT’s in Groningen en Drenthe heeft het afgelopen 

jaar een incident meegemaakt waarbij sprake was van 

discriminatie vanwege seksuele geaardheid? Voor dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijst die is 

ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en 

COC Amsterdam.

Daarnaast zijn we in 2016 begonnen met het monitoren 

van de effectiviteit van de roze uitvoeringsagenda van de 

gemeente Amsterdam. In de buurtveiligheidsvragenlijst 

zijn daarom, in overleg met de gemeente, vragen 

opgenomen die we hiervoor kunnen gebruiken. Het 

plan is dat deze vragenlijst herhaald wordt, om te 

onderzoeken of er verbeteringen optreden als gevolg  

van de roze uitvoeringsagenda. In de raadsvergadering  

van 2 februari 2017 van de gemeente Amsterdam heeft 

Peter de Ruijter alvast voorlopige resultaten van de 

eerste vragenlijst gebruikt. 

AmsterdamPinkPanel symposium over veiligheid - 29 juli 
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club

AmsterdamPinkPanel symposium over veiligheid - 29 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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Vrijwilligerszaken
COC Amsterdam is volledig afhankelijk van vrijwilligers 

en daarom wil COC Amsterdam een plek zijn die iets 

te bieden heeft aan haar vrijwilligers passend bij alle 

verschillende redenen om vrijwilliger te worden. Sommige 

mensen worden vrijwilliger om structuur in de dag te 

hebben, een ander wil graag mensen ontmoeten en 

weer andere willen zich persoonlijk verder ontwikkelen. 

Maar het belangrijkste is dat we allemaal iets toe willen 

voegen aan de samenleving daar waar het gaat om de 

emancipatie en empowering van onze gemeenschap. In 

2016 waren er ongeveer 170 vrijwilligers actief om onze 

doelstellingen te realiseren. Er is ook een coördinator 

voor het team vrijwilligerszaken gevonden zodat het 

beleid in 2017 verder ontwikkeld kan worden. 

COC Amsterdam is lid geworden van de Vereniging 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Ook is 

de gehele administratie rondom de contracten op 

orde gebracht en heeft bijna iedere vrijwilliger een 

geldig contract.

Willeke Morren (Algemeen Bestuurslid) & Mark van der Looij  
(Coördinator Vrijwilligerszaken) - Tijdens feest COC Amsterdam 70 jaar
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IT-team
Op het gebied van IT is COC Amsterdam overgegaan 

naar Office 365 en daarmee kwam er een geïntegreerde 

oplossing voor het gebruik van kantoorautomatisering. 

Ook is in 2016 een langgekoesterde wens in vervulling 

gegaan: een donatiebutton op de website. Er is in het jaar 

hard gewerkt om het CRM-systeem te verbeteren. 

Secretariaat
Het secretariaat is het hart van de vereniging. Zij 

ondersteunen op administratief gebied de verschillende 

terreinen, zijn de vraagbaak voor mensen die contact 

zoeken of binnen komen lopen. Zij verwijzen de mensen 

naar de activiteiten of naar collega-organisaties. Per 

week verwerkt het secretariaat ongeveer 60 mails en 

is op de woensdagmiddag geopend. De wens is om met 

de uitbreiding op het secretariaat ook meer dagen open 

te gaan, eventueel zelfs op een avond. Het secretariaat 

ondersteunt ook bij de Algemene Ledenvergadering, de 

Roze Filmdagen en de andere activiteiten.

Verenigingslasten Organisatielasten

Vrijwilligers van het secretariaat
Vlnr: Marjan Hamstra, Ria van der Lee, Kyle Snyder

 Communicatie

 Vrijwilligers

 Leden

 Huisvesting

 IT

 Kantoorkosten

 Overige
   organisatie- 
   kosten

€ 5.903

€ 15.417

€ 3.650

€ 5.326

€ 5.319
€ 2.213

€ 2.162



34

Stadscoördinatoren
In 2016 is een begin gemaakt met een heroriëntatie 

van de rol van de Stadscoördinator. Deze is in principe 

4-voudig te weten (1) verbindend en netwerk vormend 

in de diverse (stads)delen (2) richting de overige 

activiteiten van COC Amsterdam voeden van relevante 

informatie uit het stadsdeel of gemeente en (3) het 

onder de aandacht brengen van de activiteiten van COC 

Amsterdam bij diverse doelgroepen in het stadsdeel 

en (4) het voeren van gesprekken met verschillende 

organisaties om seksuele en genderdiversiteit onder de 

aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

Vanuit de werkgroep Flevoland zijn er voor Almere en 

Lelystad 2 nieuwe stadscoördinatoren actief geworden. In 

het najaar is Marten Bos, onder andere stadscoördinator 

voor Amsterdam Oost, verkozen tot Ambassadeur van de 

Verdraagzaamheid. Proficiat!

Kosten Pride Oost ¤ 3.733

Overige kosten ¤ 133

Subsidie Pride Oost  ¤ 3.238

Stadscoördinatie 2016

Marten Bos (middenin met lijst), verkozen tot 
Ambassadeur van de Verdraagzaamheid

Vrijwilligers COC Amsterdam - Vlnr: Marten Bos en Marcel van Steijn bij 
de Pink buurtborrel 26 juli - Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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bijzondere 

gebeurtenissen

Peter de Ruijter voorzitter COC Amsterdam 
sprak tijdens dodenherdenking 
Op het Homomonument op de Westermarkt werd ook dit 

jaar om 20.00 uur stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog 

en werden de LHBT’s herdacht die werden vervolgd om 

hun seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Sinds de ingebruikneming van het door Karin Daan 

ontworpen Homomonument (september 1987) komen op

4 mei vele vertegenwoordigers uit het LHBT-veld bijeen  

op en rond de drie grote roze driehoeken.

Speeches

Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam, gaf 

een antwoord op de vraag hoe vanuit de gemeente 

Amsterdam gereageerd is op het aanbod van de 

voorlichtingsgroep om hun verhaal in het AZC en 

voor de COA medewerkers te mogen doen. Je kunt 

hier zijn speech teruglezen. De gemeente Amsterdam 

vertegenwoordigd door locoburgemeester Simone 

Kukenheim legde als een van de eersten een krans 

gevolgd door vertegenwoordigers van COC Amsterdam 

en LGBT Asylumsupport.

Kranslegging tijdens dodenherdenking (donkergroene krans met wit/roze bloemen) 
Penningmeester Dymfke van Lanen & Algemeen bestuurslid Willeke Morren 

namens COC Amsterdam

Voorzitter COC Amsterdam Peter de Ruijter spreekt op 4 mei 
tijdens dodenherdenking op het Homomonument op de Westermarkt
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https://www.cocamsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Speech-4-mei-2016.docx
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Aanslag in Orlando en invloed op 
Amsterdam
Op zondag 12 juni 2016 werd de wereld opgeschrikt 

door het nieuws van de zinloze aanslag van één man 

op gay ‘Club Pulse’ in Orlando. 49 Mannen en vrouwen 

werden vermoord, 53 werden gewond alleen om wie 

zij zijn of waren of van wie zij houden of hielden. In 

Amsterdam is op 13 juni een herdenking gehouden door 

de LHBT-gemeenschap bij het Homomonument. Naar 

aanleiding van de aanslag en de mogelijke impact voor 

de gemeenschap in Amsterdam heeft Peter de Ruijter, 

voorzitter van COC Amsterdam een brief gestuurd 

aan alle leden. Hierin roept hij op tot stilstaan en 

vooruitkijken. ‘LHBT’s en moslims moeten elkaar blijven 

zien als individuen en met elkaar in gesprek gaan en 

blijven’, aldus Peter de Ruijter. 
Voorzitter COC Nederland Tanja Ineke legt bloemen tijdens herdenking 

slachtoffers Orlando - 23 jui - Homomonument Amsterdam

Herdenking slachtoffers Orlando - 23 jui - Homomonument Amsterdam 
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Brief naar leden en vrijwilligers 
COC Amsterdam:

Datum: 14 juni 2016

Beste leden van COC Amsterdam, lieve mensen,

Gisteravond was ik bij de spontane bijeenkomst op 

het Homomonument om, samen met de Amsterdamse 

(lhbt) gemeenschap, stil te staan bij de afschuwelijke 

gebeurtenissen van afgelopen weekeinde in Club Pulse in 

Orlando, Florida. Bij de herdenking, georganiseerd door 

Club NYX, Exit Café en Stichting Homomonument, was 

de aanwezigheid van wethouder Simone Kukenheim en 

wethouder Eric van der Burg een stevig signaal van steun 

vanuit de Gemeente Amsterdam.

Tijdens de alledaagse zondagse beslommeringen 

hoorde ik het nieuws over het schietincident. Uit 

de daaropvolgende ontwikkeling in nieuwsberichten 

ontvouwde zich een schokkend beeld van een man die 

om allerlei verschillende redenen tot zijn daad zou zijn 

gekomen, waaronder homofobie, bipolariteit, religie 

(islam) en culturele achtergrond.

Stilstaan

Het samenzijn op het Homomonument, onze eigen 

gedenkplaats, deed me goed. Het deed me goed te zien dat 

vele honderden mensen behoefte hadden om gezamenlijk 

stil te staan bij wat er gebeurd is in Orlando. Het gaf mij en 

velen met mij gelegenheid om met elkaar te spreken en om 

uiting te geven aan ons verdriet en ook onze bezorgdheid. 

Bezorgdheid omdat er sterke aanwijzingen zijn dat 

homofobie een belangrijke aanleiding was voor deze daad. 

Mensen vermoord of getekend voor het leven, alleen om  

wie zij zijn en van wie zij houden.

Gisteren was een moment van stilstaan en bezinning op 

de vreselijke gebeurtenissen in Orlando. Orlando past 

helaas in een langer wordende rij van incidenten, Boston, 

Parijs, Brussel, Istanboel waarbij onschuldige mensen 

slachtoffer worden en waarbij onder andere de islam 

genoemd wordt als een motief om tot deze afschuwelijke 

daden over te gaan.

Ondanks dat het belangrijk is dit te erkennen wil ik 

benadrukken dat we ons als Nederlanders niet tegen 

elkaar moeten laten opzetten. Het feit dat islam een 

motief kan zijn om dit soort terroristische daden te 

begaan betekent niet dat alle moslims terroristen 

zijn. Gelukkig is er ook binnen de LHBT-gemeenschap 

een groeiende groep moslim’s die zich actief inzet om 

bruggen te bouwen tussen bevolkingsgroepen en tussen 

seksuele oriëntatie en genderidentiteit aan de ene kant  

en religie (islam) aan de andere kant.

Vooruitkijken

Vandaag, morgen en de dagen erna staan in het teken van 

vooruitkijken. Wat betekenen deze gebeurtenissen voor 

hoe wij in Nederland met elkaar omgaan? Wat betekent 

het voor de LHBT-gemeenschap en ons allen persoonlijk 

in Amsterdam en omstreken? Wat betekent het voor mij, 

wat ga ik persoonlijk doen?
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Naast goed in gesprek blijven met allerlei partijen 

zie ik uit naar een prachtige Europride in Augustus. 

Het is essentieel dat de LHBT-gemeenschap zich in al 

haar veelkleurigheid laat zien, juist nu. Het is evenzo 

essentieel dat we als Nederlanders blijven vieren dat 

iedereen zichzelf kan en mag zijn. IEDEREEN.

Ontmoeting

2016 is een jaar waarin we ook vieren wat we in de 

afgelopen decennia hebben bereikt als LHBT- en als 

Nederlandse gemeenschap. COC Amsterdam, haar 

leden en haar vrijwilligers zetten zich al 70 jaar in voor 

een stad waar LHBT’s zichzelf kunnen en mogen zijn. 

Veel is bereikt, veel is te bereiken en vereist constant 

onderhoud. 

Tijdens de Europride organiseert COC Amsterdam 

samen met COC Nederland de Shakespeare Club in 

het Amsterdam Museum. Kom! Vier mee wat we als 

gemeenschap hebben bereikt en draag bij aan onze 

gezamenlijke toekomst!

Met hartelijke en vastberaden groet,

namens het bestuur van COC Amsterdam,

Peter de Ruijter

Voorzitter COC Amsterdam

COC’s Shakespeare Club werd tijden EuroPride gehouden 
in het Amsterdam Museum - 23 juli tot 7 augustus 
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Amsterdam Rainbow Dress roept op tot 
openheid en inclusiviteit
Dutch Fashion Designer Mattijs van Bergen en ruimtelijk 

vormgever Oeri van Woezik onthulden vrijdag 5 augustus 

hun creatie, de Amsterdam Rainbow dress in samenwerking 

met COC Amsterdam. De onthulling vond plaats bij 

COC’s Shakespeare Club in het Amsterdam Museum. 

Deze zestien meter lange jurk met de stadsvlag van 

Amsterdam en vlaggen van landen waar homoseksuele 

handelingen nog steeds strafbaar zijn (72 landen), 

onderstreept het belang van vrijheid van expressie, 

veiligheid, openheid en diversiteit die Amsterdam aan 

LHBT’s biedt. Topmodel Valentijn de Hingh presenteerde  

de jurk en fotograaf Pieter Henket maakte een 

fotoreportage in het Rijksmuseum.

>> Lees hier meer

Vlnr: Robert Anthony (Gebr. Grimm), Peter de Ruijter, Sebas van der Sangen, 
Tracey Ayero, Thijs Boers, Thom Rijpstra (Gebr. Grimm)

5 augustus - EuroPride bij COC’s Shakespeare Club

Vlnr: Robert Anthony (Gebr. Grimm), Pieter Henket, Oeri van Woezik, Arnout van 
Krimpen, Jochem Kaam, Mattijs van Bergen, Thom Rijpstra (Gebr. Grimm)

5 augustus - EuroPride bij COC’s Shakespeare Club
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https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/amsterdam-rainbow-dress-roept-op-tot-openheid-en-inclusiviteit
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Haatflyer & tegenbeweging #020diversity

Haatflyer

In het weekend van 14 en 15 oktober zijn er flyers in de 

buurten West en Nieuw-West in brievenbussen gestopt, 

waarin wordt gewaarschuwd voor homoseksualiteit. In de 

flyers staat onder meer dat 29 procent van de kinderen 

die opgroeien bij homoseksuele ouders seksueel zou 

worden misbruikt. Moslims, joden en christenen zouden 

zich volgens de auteurs van het pamflet tegen homo’s 

moeten verenigen. In de folder wordt verwezen naar 

een Facebookpagina over een Engelse zaak waar een 

Roemeense vader de identiteit van een homo-echtpaar 

openbaarde dat zijn kinderen wilde adopteren. 

Er werd naar aanleiding van deze flyer een spoeddebat 

in de Amsterdamse gemeenteraad gepland en COC 

(Amsterdam) riep op om aangifte of melding te doen 

van de flyer. 

Zo’n 100 meldingen ontving COC Amsterdam 

in twee weken

COC Amsterdam heeft ongeveer 100 meldingen gekregen 

over de flyer die waarschuwt voor homoseksualiteit, 

ook wel anti-homoflyer genoemd in de berichtgeving de 

afgelopen twee weken. Een geanonimiseerd overzicht 

van de meldingen heeft COC Amsterdam gedeeld met de 

melders, de politie en met de bestuurscommissies van 

Stadsdeel West en Nieuw-West. Met de meldingen hoopt 

de LHBT-organisatie het onderzoek naar de flyer en de 

verspreiders daarvan te kunnen ondersteunen. 

Overzicht meldingen per buurt

 De Punt

 Osdorp

 Osdorp-Oost

 Bos en Lommer

 Helmersbuurt

 Vondelbuurt

 Kinkerbuurt

 Staatsliedenbuurt

 Westerpark

 Gemeld / geen specificaties

8,5 %

19,1 %

9,6 %

1,1 %1,1 %1,1 %

6,4 %

38,3 %

5,3 %

9,6 %

https://www.cocamsterdam.nl/amsterdam/amsterdam-pikt-homohaat-niet
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Waar komen de meldingen vandaan?

COC Amsterdam vindt het belangrijk dat anonimiteit 

gewaarborgd blijft van de melders. Er is een 

geanonimiseerd overzicht gedeeld van de buurten 

waarvoor de meldingen gedaan zijn. Uit de ontvangen 

meldingen lijkt het erop dat de flyer vrij breed verspreid 

is in de stadsdelen West en Nieuw-West. Het is natuurlijk 

lastig om op basis van alleen deze meldingen conclusies  

te trekken. De Amsterdamse tak van het COC hoopt 

echter dat met de meldingen een bijdrage geleverd wordt 

aan het grotere politieonderzoek dat gaande is.

Flyer #020diversity

#020diversity
Kortgeleden heeft COC Amsterdam zich samen 

met vertegenwoordigers van de LHBT emancipatie 

beweging, christelijke, joodse en islamitische 

geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en culturele 

organisaties uitgesproken voor diversiteit in Amsterdam 

met de actie: #020diversity. Dit naar aanleiding van de 

verspreiding van anti-homo flyers in de Amsterdamse 

stadsdelen Nieuw-West en West. ‘Amsterdam is 

ontzettend divers. Bestaande problemen los op je door  

met mensen op basis van wederzijds respect samen te 

werken’, aldus Peter de Ruijter.
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Diversiteit maakt ons mens 
21 oktober 2016

Verschillende LHBT*-, religieuze-, maatschappelijke- 
en culturele organisaties maken zich sterk voor 
diversiteit in Amsterdam. Dit doen zij door het 
uitdragen van de boodschap ‘diversiteit maakt ons 
mens’. De samenwerkende organisaties doen de 
oproep om te helpen de boodschap te verspreiden 
door deze op te hangen en te bespreken in je 
gebedshuis, op je werk, school en de sportclub,  
met je vrienden en je familie en via social media  
te delen onder #020diversity.

Oproep
Deze oproep wordt gedaan door een beweging van 
diverse organisaties in reactie op het ronddelen 
van flyers in Amsterdam West en Nieuw-West en een 
geweldsincident op de pont over het IJ, waarbij een 
(homo-) mannenstel gewond raakte.
‘De boodschap van de flyer en de wijze waarop deze 
inbreekt in het privédomein van Amsterdammers 
was voor mij reden om contact te zoeken met een 

aantal collega organisaties. Al snel werd duidelijk 
dat de boodschap van de flyer ook vanuit religieus 
perspectief onzin is.’, aldus Peter de Ruijter, voorzitter 
van COC Amsterdam. ‘Juist dit zwart-witdenken’, 
vervolgt Peter de Ruijter, ‘het ontkennen dat er 
bijvoorbeeld ook gelovige LHBT’s zijn, stuit alle 
deelnemende organisaties enorm tegen de borst. 
Vandaar dat we gezamenlijk deze boodschap onder 
de aandacht brengen bij alle Amsterdammers.’

Flyer
Met de boodschap ‘diversiteit maakt ons mens’ 
verwoorden alle deelnemende organisaties de 
gevoelens van afkeuring die vanuit alle hoeken 
van Amsterdam wordt geuit. De boodschap zal dit 
weekend en de aankomende week via flyers en 
posters tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), 
bijeenkomsten van LHBT’s en in gebedshuizen van 
joden, moslims en christenen onder de aandacht 
worden gebracht ofwel worden voorgedragen.
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Anti-homo uitspraken
COC Amsterdam en een aantal andere organisaties 

en personen deden aangifte tegen Felter vanwege zijn 

uitspraken in 2010 voor de camera van AT5. Hierin 

verklaarde Felter dat hij homoseksuelen het land ‘uit 

zou sodemieteren’, homoseksualiteit een afwijking is en 

dat homoseksuelen agressieve personen zijn. Ook moest 

Nederland weer een ‘heteroland’ worden. Eerder oordeelde 

het Hof dat de uitlatingen ‘onmiskenbaar’ de bedoeling 

hadden om homoseksuelen bij het publiek in een kwaad 

daglicht te stellen. ‘Homoseksuelen worden als groep in 

diskrediet gebracht en de waardigheid van de groep wordt 

ernstig aangetast.’ Het Hof kwalificeert de uitlatingen 

daarom als discriminerend. Voorzitter COC Amsterdam 

Peter de Ruijter: ‘Ik ben erg blij dat de veroordeling ook 

in het hoger beroep blijft staan. Dit bevestigt dat je een 

groep mensen niet zomaar kunt labelen op grond van een 

bepaald kenmerk en hun waardigheid vervolgens op basis 

hiervan kunt aantasten. In dit geval is er duidelijk een 

grens overschreden, die nu is bevestigd door de 

Hoge Raad.’

Voorzitter Peter de Ruijter - 23 juli
Tijdens EuroPride bij COC’s Shakespeare Club 
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http://www.at5.nl/artikelen/34488/lijsttrekker-rmp-bestrijdt-homoseksualiteit
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COC Nederland verwelkomt 
Koning in Amsterdam
23 november 2016

Gisteren was het dan eindelijk zover, Koning Willem-
Alexander kwam in Amsterdam op bezoek bij 
het kantoor van COC Nederland ter ere van het 
70-jarige bestaan van het COC. Hierbij waren ook 
voorzitters van de verschillende regionale takken 
van het COC aanwezig om hem te verwelkomen, 
waaronder die van Friesland, Leiden, Zwolle, 
Limburg, en natuurlijk kan onze eigen Peter de 
Ruijter daarbij niet ontbreken. Hij heeft dan ook  
de bijeenkomst zelf mogen meemaken van dichtbij.

Een primeur voor LHBT-organisaties wereldwijd
COC Nederland is met haar 70-jarige bestaan de 
oudste nog bestaande LHBT-organisatie ter wereld. 
Het was gisteren niet alleen voor het eerst dat het 
COC bezocht werd door een staatshoofd, maar 
waarschijnlijk ook voor het eerst in de wereld dat 
een regerend vorst een LHBT-organisatie bezoekt.

Gerda Tolk (Ambassadeur van Roze 50+) vindt 
dit dan ook heel bijzonder: ‘Ik heb ooit Koningin 
Juliana ontmoet (…) maar niet in dit verband,  
daar was toen nog geen spráke van.’

>> Lees hier het hele verhaal

Voorzitter Peter de Ruijter geeft hand aan Koning Willem Alexander tijdens 
bezoek Koning aan COC Nederland voor het 70-jarig bestaan

https://www.cocamsterdam.nl/homo-emancipatie/coc-nederland-verwelkomt-koning-in-amsterdam
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Feest 70 jaar COC Amsterdam 
Op zondag 18 december vierden we samen met leden 

en vrijwilligers dat COC Amsterdam 70 jaar bestaat. 

De opkomst was hoog: ongeveer 300 man kwam naar 

Akhnaton in Amsterdam om dit bijzondere moment mee 

te maken. Voorzitter Peter de Ruijter startte met een 

toesprak waarin hij enkele vrijwilligers naar voren riep 

die de afgelopen tijd veel voor COC Amsterdam betekend 

hebben. Vervolgens was er een optreden door harpist Gill 

Sexauer, die gedurende een uur verschillende liederen 

ten gehore bracht. De rest van de middag/avond stond 

in het teken van met elkaar bijpraten en dansen onder 

begeleiding van DJ Gina. Het was een geslaagd feest!

Het feest is georganiseerd door vrijwilligers van het 

communicatie- en activiteitenteam. 

COC Amsterdam tevreden dat Hoge Raad 
hoger beroep in zaak-Felter af wijst
De veroordeling van oud-lijsttrekker van de Republikeinse 

Moderne Partij (RMP), Delano Felter, blijft ook in 

hoger beroep staan. Zo oordeelde de Hoge Raad begin 

februeari. De oud-politicus was in hoger beroep gegaan 

tegen zijn eerdere veroordeling van 1 februari 2016 door 

het Hof in Amsterdam. Felter kreeg in februari dit jaar 

een boete opgelegd van 1.000 euro, waarvan 500 euro 

voorwaardelijk, voor homodiscriminatie.

Groep vrijwilligers die tijdens het 70 jaar COC Amsterdam feest in het zonnetje 
werden gezet door de voorzitter en Peter de Ruijter.

Vlnr: Krzysztof Dobrowolski-Onclin, Mark Kokos, Arnout van Krimpen, 
Vanny Reyes, Mark van der Looij 
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Passiva

balans

31-12-16 31-12-15

Debiteuren ¤ 4.318 ¤ 1.096

Overige vorderingen en 

overlopende activa

¤ 4.675 ¤ 12.892

Liquide middelen ¤ 208.567 ¤ 233.869

¤ 217.560 ¤ 247.857

31-12-16 31-12-15

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves organisatie ¤ 61.200 ¤ 61.200

Bestemmingsreserves vereniging ¤ 19.067 ¤ 55.339

Bestemmingsreserves focusgebieden ¤ 26.042 ¤ 29.125

Algemene Reserve ¤ 76.442 ¤ 70.545

¤ 182.750 ¤ 216.209

Voorzieningen ¤ 5.000 ¤ 0

Crediteuren ¤ 8.790 ¤ 14.458

Vooruitontvangen subsidies ¤ 20.186 ¤ 16.061

Overige schulden en overlopen passiva ¤ 833 ¤ 1.130

¤ 217.560 ¤ 247.858

Activa
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2016 begroting 2015

Directe lasten Thema’s ¤ 26.549 ¤ 23.348 ¤ 21.456

Directe lasten 

Stadcoördinatie

¤ 3.866 ¤ 7.400 ¤ 9.682

Verenigingslasten ¤ 10.278 ¤ 13.633 ¤ 12.724

Organisatielasten ¤ 29.712 ¤ 28.170 ¤ 22.044

Onvoorziene kosten ¤ 0 ¤ 3.628 ¤ 0

Totale lasten ¤ 70.406 ¤ 76.179 ¤ 65.906

2016 begroting 2015

Subsidies & overige 

opbrengsten Thema’s

¤ 26.153 ¤ 21.978 ¤ 31.765

Subsidies 

Stadcoördinatie

¤ 3.238 ¤ 4.840 ¤ 13.914

Inkomsten  

ledencontributie *

¤ 43.132 ¤ 45.000 ¤ 43.023

Overige inkomsten ¤ 2.482 ¤ 5.000 ¤ 10.884

Totale baten ¤ 75.005 ¤ 76.818 ¤ 99.587

Jaarresultaat ¤ 4.598 ¤ 639 ¤ 33.681

* Aantal leden eind 2016: 1814

58% van de totale baten is ledencontributie.

Lasten Baten

staat van 

baten en lasten
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2016 begroting 2015

Kosten organisatie-ontwikkeling ¤ 0 ¤ 5.000 ¤ 3.800

Kosten Jaarverslag 2015 ¤ 3.352 ¤ 3.000 ¤ 0

Kosten Ledenevent 2016 ¤ 2.094 ¤ 2.667 ¤ 661

Kosten 70-jarig jubileum ¤ 30.826 ¤ 36.000 ¤ 0

Bijdrages aan externe 
initiatieven *

¤ 1.785 p.m. ¤ 4.555

¤ 38.057 ¤ 46.667 ¤ 9.016

Totaal resultaat - ¤ 33.459 ¤ 24.665

Besteding bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling ¤ 0

Besteding bestemmingsreserve Communicatie - ¤ 3.352

Besteding bestemmingsreserve Ledenevent - ¤ 2.094

Besteding bestemmingsreserve Jubileum - ¤ 30.826

Besteding bestemmingsreserve Externe initiatieven * - ¤ 1.175

Besteding bestemmingsreserve Interne initiatieven ** - ¤ 1.908

Mutatie Algemene reserve € 5.897

resultaat- 

bestemming

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van 16 december 2015 is een beleid voor 

de bestemming van reserves vastgelegd 

(zie jaarverslag 2015).

Onderdeel van dit beleid is dat de vereniging, 

om de continuiteit te waarborgen, ernaar 

streeft een Algemene Reserve aan te houden 

van eenmaal de reguliere kosten op jaarbasis 

(begroting 2017: € 86.000). 

Op basis hiervan wordt het positieve jaar-

resultaat van 2016, dat resteerd na de 

onttrekkingen van de bijzondere lasten uit 

de betreffende bestemmingsreserves, 

toegevoegd aan de Algemene Reserve.

* Naast de eigen activiteiten hebben we in 2016 ook de volgen-

de initiatieven helpen financieren: Roze Filmdagen, TransPride, 

Internationale Dag Tegen Discriminatie, Regenboogfamilies.

** In 2016 zijn nieuw gestart: Cocktail Events, pilot TransUnited 

Amsterdam.

Bijzondere baten & lasten

Resultaatbestemming
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 stand 31-12-2016  mutaties 2016  stand 31-12-2015 

Bestemmingsreserves organisatie
Huisvestingsreserve  ¤ 35.000  ¤ 0  ¤ 35.000 

Organisatie-ontwikkeling  ¤ 26.200 ¤ 0  ¤26.200 

Bestemmingsreserves vereniging 
Ledenevent  ¤ 7.245 - ¤ 2.094  ¤ 9.339

Communicatie  ¤ 6.648 - ¤3.352  ¤ 10.000

Jubileum  ¤ 5.174 - ¤30.826  ¤ 36.000

Bestemmingsreserves focusgebieden 
Voorlichting  ¤ 5.672 ¤ 0  ¤ 5.672

Interne inititatieven ¤ 15.682 - ¤ 1.908  ¤ 17.590

Externe initiatieven  ¤ 4.688 - ¤ 1.175  ¤ 5.863

Algemene Reserve  ¤ 76.442  ¤ 5.897  ¤ 70.545

 ¤ 182.750  ¤ 216.209

toelichting  

op het vermogen
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Dit jaar hebben we vanuit het bestuur samen met de 

vrijwilligers invulling gegeven aan het HOE van COC 

Amsterdam. Hiertoe is een bondig visie document 

opgesteld, gedeeld en besproken met de vrijwilligers. 

COC Amsterdam is hierin een beweging van mensen 

die op vrijwillige basis vanuit eigen passie en 

verantwoordelijkheidsgevoel bijdragen aan het realiseren 

van onze gezamenlijke doelen. SAMEN en DOEN staan 

hierbij centraal.

Voor 2017 heeft het bestuur een aanvang gemaakt met 

het ‘diepte geven’ aan wat het concreet betekent als je 

SAMEN beweegt. Hoe werk je dan samen en hoe kom je 

tot gedragen besluiten die ertoe leiden dat de kracht van 

COC Amsterdam meer is dan de optelsom der delen.

Het bestuur van de Vereniging verklaart hierbij dat de 

jaarrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 

2016 naar waarheid is opgemaakt, en een getrouw 

beeld geeft van de in deze periode gemaakte kosten en 

ontvangen baten alsook de vermogenspositie van de 

vereniging per einde boekjaar.

bestuur

Huidig bestuur:

- Peter de Ruijter, voorzitter

- Dymfke van Lanen, penningmeester

- Willeke Morren, algemeen bestuurslid Vereniging  

  & Vrijwilligers

- Roel Theissen, algemeen bestuurslid Voorlichting

- Bouko Bakker, algemeen bestuurslid Ontmoeting 

  & Empowerment / Zorg & Welzijn

In 2016 is afgetreden:

- Jackie Breedveld, secretaris
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begroting 

2O17

Lasten Baten

Directe lasten Thema’s

Directe lasten Stadscoördinatoren

Verenigingslasten

Organisatielasten

Bijdrages aan externe initiatieven

Onvoorziene kosten 5%

Totale lasten

Subsidies & overige opbrengsten Thema’s

Baten Stadscoördinatoren

Subsidie Vrijwilligersondersteuning

Baten ledencontributie

Onttrekking reserves

Overige inkomsten

Totale baten

¤ 51.030

¤ 2.000

¤ 27.050

¤ 34.000

¤ 2.932

¤ 5.851

¤ 122.862

¤ 42.705

¤ 0

¤ 11.000

¤ 47.000

¤ 17.512

¤ 5.000

¤ 123.217
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Samen met de coördinatoren en teamleiders is voor 2017 

‘Verbinding en Zichtbaarheid’ als thema vastgesteld. In 

2016 zijn individuele vrijwilligers en COC Amsterdam als 

collectief goed zichtbaar geweest, in het nieuwe jaar gaan 

we gezamenlijk onze activiteiten beter onder de aandacht 

brengen. 2017 staat ook in het teken van borging en 

consolidatie van al het goede in de voorgaande jaren is 

opgebouwd.

In 2018 zijn er weer gemeenteraadverkiezingen. In 

voorbereiding hierop is het belangrijk dat we het 

focusgebied Belangenbehartiging, Mobilisatie & Veiligheid 

verder gaan ontwikkelen. Dat betekent visievorming, 

rolomschrijving en het vinden van leuke, professionele en 

gemotiveerde vrijwilligers.

Al deze zaken zijn om verder te bouwen aan een COC 

Amsterdam als faciliterende en versterkende factor van 

initiatieven van onze leden en vrijwilligers die willen 

bijdragen aan het streven naar ‘de vrijheid van LHBT’s 

om zichzelf te kunnen en mogen zijn in Amsterdam en 

omstreken’.

>> Het jaarplan 2017 is hier te downloaden

vooruitblik

Amsterdam Rainbow Dress, Topmodel Valentijn de Hingh presenteerde de jurk 
en fotograaf Pieter Henket maakte een fotoreportage in het Rijksmuseum. 

Concept en productie: COC Amsterdam, vrijwilligers Arnout van Krimpen en 
Jochem Kaam. Ontwerp en productie: Dutch Fashion Designer Mattijs van Bergen 

en ruimtelijk vormgever Oeri van Woezik. Locatie: Rijksmuseum.

https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv/alv-2017


www.cocamsterdam.nl

info@cocamsterdam.nl

020 626 3087  

facebook.com/cocamsterdam

@cocamsterdam

instagram.com/cocamsterdam

tekst & beeldsamensteller: sarah nienke van voorthuisen

tweede lezer: calvin gu

cijfers: dymfke van lanen

grafisch ontwerp: saiid & smale


