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Inleiding
2018 was een mooi jaar voor COC Groningen & Drenthe. Zowel de Provincie Drenthe, als de
Provincie Groningen zijn Regenboogprovincie. En dit heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven in
verschilende Gemeenten en gesprekken over hoe Gemeenten een LHBTi-beleid kunnen voeren. Op
verschillende manieren zijn we hierbij betrokken geweest.
COC Groningen & Drenthe is volop actief om de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders te verbeteren. Wij maken ons sterk voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTIgemeenschap in de provincie Groningen en in de provincie Drenthe. Samen met de Gemeente
Groningen en de Gemeente Assen hebben we een roze agenda opgesteld. COC Groningen &
Drenthe richt zich op de volgende speerpunten:
• Educatie en voorlichting;
• Veiligheid;
• Ontmoetingsbijeenkomsten voor de LHBTI-gemeenschap;
• Contact met en advies aan gemeenten en andere belangenorganisaties in de Noordelijke
provincies.
We zijn trots dat COC Groningen & Drenthe met een groep van zo’n zeventig vrijwilligers,
verschillende werkgroepen met aan het hoofd één of meerdere coördinatoren, een
beleidsmedewerker, een webmaster en verscheidene samenwerkingspartners, een actieve bijdrage
kan leveren aan de emancipatie en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in de provincies
Groningen en Drenthe. Onze dank gaat uit naar hen, maar ook naar de Gemeenten Groningen en
Assen en het Bob Angelo Fonds, die ons ook dit jaar hebben ondersteund. Zonder deze steun is ons
werk niet mogelijk!
In dit verslag zal worden teruggeblikt op 2018. Veel leesplezier!
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SPEERPUNTEN 2018
COC Groningen & Drenthe is volop actief om de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders te verbeteren. Wij maken ons sterk voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTIgemeenschap in de provincie Groningen en in de provincie Drenthe. COC Groningen & Drenthe richt
zich op de volgende speerpunten:
• Educatie en voorlichting;
• Veiligheid;
• Ontmoetingsbijeenkomsten voor de LHBTI-gemeenschap. Zo zijn er (vaak maandelijks
terugkerende) bijeenkomsten voor jongeren (The Box), ouderen (Roze Salon), asielzoekers, roze
(wens)ouders, mensen met autisme en aanverwante diagnosen (AutiRoze), mensen met een
verstandelijke beperking (Regenboogcafe), en gelovige LHBTI-ers;
• Contact met en advies aan gemeenten en andere belangenorganisaties in de Noordelijke
provincies. We denken bijvoorbeeld mee over jongeren- en ouderenbeleid, over veiligheid, en hoe
de tolerantie ten opzichte van de LHBTI-gemeenschap te bevorderen.
De communicatie met verschillende doelgroepen gebeurt veelal door actief gebruik van social media.
Zo hebben we inmiddels meer dan 1580 likes op facebook, en zijn er verschillende pagina’s voor The
Box, Geloof en Roze Ouderschap. Alle activiteiten van COC Groningen & Drenthe staan in een
activiteiten-overzicht. Daarnaast wordt er elk kwartaal een nieuwsbrief verstuurd naar leden.
COC Groningen & Drenthe is een vrijwilligersorganisatie. Onze activiteiten zijn alleen mogelijk met
financiele ondersteuning. Die ontvangen wij door de lidmaatschappen en de inkomsten uit de
voorlichtingen die we geven. Daarnaast ontvangt COC Groningen & Drenthe al jaren een structurele
subsidie van de Gemeente Groningen. Tenslotte zijn er afspraken met de Gemeente Groningen en de
Gemeente Assen over de invulling van de landelijke Regenbooggelden die beide gemeenten
ontvangen.
Hieronder volgt een beknopte verslag van de ondernomen activiteiten op de verschillende
speerpunten.

1. Educatie en Voorlichting
Educatie
In het jaar 2018 is er in de werkgroep educatie verder gebouwd aan een professionele structuur.
Dit jaar zijn er grote stappen genomen in het opzetten van een structuur rondom de professionals
trainingen. Steeds meer professionals in het onderwijs en sociaal werk zien het belang in van
trainingen over de omgang met de LHBTI groep. Vooral bij de WIJ-teams in Groningen en op mbo
scholen zijn in 2018 veel professionals trainingen gegeven. Verder zijn er goede contacten gelegd met
docenten van middelbare scholen en werknemers van de gemeente Groningen.
Tevens is in 2018 het aanbod voor basisscholen geconcretiseerd en zijn de voorlichters op
verschillende vlakken en voor verschillende doelgroepen getraind. Zo zijn de voorlichters in 2018
getraind door het NNID over het onderwerp Intersekse/DSD en door 113 zelfmoordpreventie over het
herkennen van zelfmoordgedachten bij jongeren.
Voorlichting
In 2018 hebben in totaal 164 klassen op 31 verschillende school locaties voorlichting gekregen.
Net als in voorgaande jaren hebben veel scholen ook in 2018 de samenwerking met het COC
aangedurfd en van alle kanten kwamen positieve reacties. Vooral scholen buiten de stad Groningen
weten ons beter te vinden. Naar verwachting zullen er in 2019 ook weer veel aanvragen
binnenstromen.
Gedurende het jaar heeft de werkgroep verschillende trainingen gevolgd, waaronder een training over
intersekse/DSD en een Gatekeepers training (i.s.m. Stichting 113 Zelfmoordpreventie). Aan deze
training namen ook vrijwilligers van The Box, lhbt-studentenvereniging Ganymedes en Sense deel.
In 2018 zijn 7 nieuwe voorlichters begonnen bij het COC, 4 van hen zijn inmiddels goed getraind en

kunnen zelfstandig voorlichting geven met de 20 voorlichters die reeds actief waren. Op 31 december
2018 zijn er 24 ervaren voorlichters en 3 voorlichters in training.

2. Veiligheid
Op coming-out-day (11 oktober 2018) is in het provinciehuis in Groningen het
tweede Regenboogsymposium georganiseerd. Tijdens dit symposium hebben alle Groninger
burgemeesters het Regenboogconvenant ondertekend. Het doel van dit convenant is om alle
Groninger gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale
acceptatie van LHBTI’ers in onze provincie, zodat iedereen zich veilig voelt. Aansluitend op de
ondertekening van het convenant volgde een interactief programma met o.a. een informatiemarkt en
workshops. De organisatie van het symposium was in handen van COC Groningen & Drenthe.
Het initiatief voor het opstellen van een Regenboogconvenant komt vanuit een motie die in oktober
2017 is aangenomen door Provinciale Staten. Een werkgroep bestaande uit Statenleden,
vertegenwoordigers van de VGG, provincie, COC Groningen & Drenthe en Discriminatie Meldpunt
Groningen werkt gezamenlijk aan de uitvoering van de motie.

3. Ontmoetingsbijeenkomsten
Voor de LHBTI-gemeenschap organiseren we verschillende ontmoetingsbijeenkomsten. Hieronder
worden die verder toegelicht. In de afgelopen jaren is COC Groningen en Drenthe flink gegroeid, en
worden veel van de activiteiten georganiseerd door een groeiend aantal werkgroepen, met steeds
meer vrijwilligers. Sinds midden 2015 wordt er regelmatig een coördinatorenoverleg georganiseerd om
de coördinatoren van deze werkgroepen met elkaar en met het bestuur in contact te laten komen en
over kansen, problemen en ontwikkelingen te praten. Dit is noodzakelijk voor de interne
communicatie, maar ook voor de binding van actieve coördinatoren en vrijwilligers aan de organisatie.
In de lijn van professionalisering hebben we sinds 2017 VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag)
aangevraagd voor alle vrijwilligers die met kwetsbare groepen (i.e. jongeren, asielzoekers, mensen
met een beperking) in contact zijn.
Asielzoekers
Veel LHBT-nieuwkomers verkeren in een sociaal isolement. COC Groningen & Drenthe richt zich op
het doorbreken van de eenzaamheid en helpt bij het integreren in een nieuwe maatschappij. In 2017
werd elke maand een bijeenkomst georganiseerd. De vraag onder asielzoekers naar zulke activiteiten
is groot.
Iedere bijeenkomst wordt er gewerkt met een bepaald thema, de ene keer serieus en de andere keer
wat luchtiger. We proberen vanuit COC Groningen & Drenthe ook bewust een aantal jaarlijkse
activiteiten te organiseren waar al onze doelgroepen bij elkaar gebracht worden, zoals bijvoorbeeld
ons jaarlijkse kerstdiner, de paasbrunch en een zomerpicknick in het park.
Naast de activiteiten wordt er nauw contact onderhouden met verschillende organisaties, waar het
COC Groningen & Drenthe nieuwkomers naar kan verwijzen voor juridische, psychische en medische
hulp. Verder is er een goed contact met verschillende AZC’s, de GGD, de MJD en VWN.
Ouderen (Roze Salon)
In 2018 zijn er maandelijkse ontmoetingsmiddagen voor roze 50+’ers georganiseerd in de stad
Groningen onder de naam Roze Salon. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. Halverwege het
jaar is de Roze Salon verhuisd naar een locatie, die veel toegankelijker is voor mensen die slecht ter
been zijn. De bezoekers zijn zeer tevreden over deze nieuwe locatie. Naast Groningen worden er ook
iedere maand ontmoetingsmiddagen voor roze 50+’ers in de gemeente Assen en Oldambt
georganiseerd.
Jongeren (The Box)
The Box heeft ook dit jaar wisselingen van vrijwilligers en coördinatoren gekend. The Box heeft verder
ook nieuwe jongerengroepen gestart: twee leeftijdsgroepen (12-18 en 19-30 jaar) in Assen en een
internationale groep in Groningen. Door de grote inzet van onze vrijwilligers is het mogelijk om elke
maand actief te zijn in Drenthe en hebben we in Groningen een internationale groep erbij.

2018 zijn er enkele organisatorische veranderingen doorgevoerd om de dynamiek binnen de
verschillende jongerengroepen te bevorderen, de communicatie te verbeteren en samenwerking te
bevorderen. Er is gekozen voor een variant waar er veel samenwerking en afstemming is tussen de
verschillende coördinatoren van de jongerengroepen. Deze drie coördinatoren zijn de coördinator van
The Box Groningen (Jesse David Marinus), de coördinator van The Box Drenthe (Kim Vos-Snippe) en
de coördinatoren van Face-to-Face (Wies Jansen en Kim Vos-Snippe). Van deze drie coördinatoren,
is Jesse de aanspreek punt van het bestuur en andere werkgroepen. Het initiatief om banden en
samenwerking met externe LHBTI-organisaties te versterken is ook in 2018 gecontinueerd. Zo is het
afgelopen jaar het contact bijvoorbeeld het contact geïntensiveerd met GFN en Ganymedes. In 2019
gaan we verder met het uitbreiden van onze samenwerking met externe partners.
The Box Groningen heeft ook dit jaar problemen gehad met vertrekkende vrijwilligers, maar gelukkig is
er aan het einde van het jaar juist sprake van een overvloed aan nieuwe aanmelding. In het algemeen
heeft The Box Groningen een succesvolle jaar achter de rug. Er is in 2018 gefocust op de structuur en
toegankelijkheid van de meetings, Een van de verandering is een duidelijke structuur en thema van de
meetings, waardoor ook neurodivergente mensen goed mee kunnen doen, en is er gekozen voor een
aanpak waar persoonlijke aandacht voorop staat, zodat we proberen elke bezoeker een plekje te
geven.
Bij de groep 12-18 is er helaas sprake van een leegloop, de deelnemers zijn doorgestroomd naar de
18-30 groep of hebben hun ontdekkingstocht bij The box voltooid. Om nieuwe deelnemers te werven
en zichtbaarheid te creëren zal er in 2019 meer aandacht aan deze groep worden besteed.
De groep 18-30 heeft een ware deelnemersaantal explosie meegemaakt, elke meeting zijn er
minimaal 10 deelnemers. Dit heeft zo zijn positieve kanten maar brengt ook de uitdaging om ieder z’n
verhaal te laten doen. De laatste jaren zien we een verandering aan wie deelnemen aan de meetings,
voorheen waren het nog vooral cis holibi, dit jaar zagen we vooral veel trans en neurotypische holibi
mensen deelnemen. Deze verandering is te verklaren door de algemene maatschappelijke voortgang
in de acceptatie van cis holibi’s, waar door deze groep vaak op andere wijze een plek kunnen
vinden. Aankomende jaar gaan we focussen om vooral diverse en interactieve meetings te
organiseren.
In 2018 zijn we ook begonnen met onze internationale groep samen met twee internationale
vrijwilligers. Deze groep focust zich vooral op niet-nederlandse LHBTI-ers, hierdoor is de voertaal ook
engels. Een groot verschil tussen nederlandse groepen en de internationale groep is de diepgang van
de gesprekken bij de internationale groep. De deelnemers zijn vooral op zoek naar gesprekspartners
en hebben minder behoefte aan een specifiek thema. In 2019 gaan we focussen om meer deelnemers
te trekken en te ontdekken hoe we deze nieuwe groep mensen het beste kunnen helpen.
Er is ook in Assen een Box geopend tijdens de Regenboogweek in Pub Cheers. Er is veel media
aandacht geweest voor de opening vanuit verschillende (media)kanalen en dit heeft The Box Assen
veel publiciteit opgeleverd. De jongeren uit Drenthe geven aan dat het fijn is dat er nu ook een
ontmoetingspunt is in Drenthe en ervaren dit als een grote meerwaarde. Voor 2019 wordt er gefocust
op meer zichbaarheid van The Box zodat jongeren de weg naar de maandelijkse ontmoetingen beter
weten te vinden.
Groep 12-18 heeft nog een lage opkomst. Dit heeft vermoedelijk ook te maken met de PR die
momenteel nog niet optimaal ingezet kan worden. In het nieuwe jaar wordt het een speerpunt om ook
deze doelgroep te bereiken.
Groep 18-30 heeft een relatief grote opkomst en zoeken elkaar ook geregeld op buiten de The Box
meetings. Het is een positieve ontwikkeling dat jongeren door de Box ontmoetingen nieuwe contacten
leggen en hun sociale netwerk uitbreiden. Na de Box meeting weten de jongeren geregeld de avond
te vervolgen in Pub Cheers of vinden hun weg naar andere uitgaansgelegenheden in Assen.
Face-to-Face in Groningen loopt rustig door. Het aantal gesprekken is wel aan het afnemen, maar er
is nog steeds altijd een kleine instroom. Face-to-Face wordt ook in Drenthe aangeboden. Tot op
heden zijn daar nog geen face-to-face gesprekken geweest maar wel mailcontact bij persoonlijkere
vragen. Een speerpunt voor beide groepen is de focus neer te leggen op zichtbaarheid van de face-toface gesprekken zodat jongeren (en andere betrokkenen) beter de weg naar deze dienst weten te
vinden.
LHBTI-ers met autisme en aanverwante diagnosen (AutiRoze)
In de stad Groningen is vlak voor de zomervakantie een AutiRoze groep van gestart gegaan. De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met autisme en aanverwante diagnosen die daarnaast ook

tot een seksuele of gender minderheid behoren. De bijeenkomsten zijn maandelijks en bieden de
gelegenheid om ervaringen en gedachten uit te wisselen over diverse thema’s. We proberen zo
autismevriendelijk mogelijk te werk te gaan: onze vrijwilligers communiceren bijvoorbeeld duidelijk
naar de deelnemers wat ze kunnen verwachten en deelnemers kunnen de eerste keer een begeleider
meenemen als ze willen. We streven naar een plaats waar mensen met autisme zich thuis en veilig
voelen en waar continuïteit een belangrijke rol speelt.
In het eerste half jaar hebben we vooral gewerkt aan het opbouwen van een groep. Gemiddeld
kwamen er zo’n 12 bezoekers per avond. Het café bij het Doveninstituut aan de Munnekeholm bleek
een ideale locatie door de rust en ook de centrale ligging. Thema’s die al voorbij zijn gekomen zijn
bijvoorbeeld ‘De feestdagen: Hoe ga je hiermee om?’ en ‘Autisme en gay: Waar loop je tegenaan?’.
Ook waren er luchtigere avonden, met een YouTube Quiz of spelletjes. AutiRoze blijkt
drempelverlagend te werken: verschillende deelnemers gaven aan nooit eerder activiteiten voor
LHBTI-ers te hebben bezocht.
Er is veel landelijk overleg geweest met andere Autiroze steden. Autiroze is in maart 2015 ontstaan in
Utrecht. Er bleek binnen het COC behoefte te zijn aan een roze groep voor mensen met autisme. Al
snel was duidelijk dat er veel meer animo was dan gedacht en werden in andere steden als
Amsterdam, Eindhoven en Den Haag ook Autiroze opgericht. Groningen volgde dus in 2018 en ook in
2019 zullen andere steden aansluiten, waaronder Nijmegen. Er bestaat een landelijke facebook
pagina en een landelijk website waar uiteraard ook Groningen is terug te vinden.
In 2019 hopen we de groep voort te zetten. Uiteindelijk is doel om een maandelijks thuisgevoel te
creëren met lotgenoten en door het uitwisselen van ervaringen elkaar op weg te helpen in een veilige
omgeving. Ook in 2019 is dit een belangrijke taak. Ook zal de AutiRoze groep opnieuw onder de
aandacht worden gebracht bij instanties die zich bezig houden met autisme.
Roze (wens)ouders (RONN)
Roze Ouderschap Noord-Nederland (RONN) organiseerde i.s.m. Buitengewoonzijn.NU een
speeddate en informatiebijeenkomst op 4 februari 2018. Het krijgen van kinderen voor
alleenstaanden, homo- en of lesbische stellen is in vele gevallen een stuk complexer dan voor
heterostellen. In de speeddate matchen wij individuen en stellen. In een kort gesprek kun je elkaar
persoonlijk wat beter leren kennen om zo te bepalen of je op een ander zelf te bepalen moment nog
eens rustig en uitgebreider met elkaar in gesprek gaan.
Verder zijn er voor de meest gestelde vragen workshops georganiseerd door ervaringsdeskundigen
en inhoudelijke experts. Zo waren er workshops over het draagmoederconstructies, adoptie, kinderen
krijgen via een fertiliteitskliniek en over de juridische kant van het ouderschap.
Gelovige LHBTI-ers
De werkgroep geloof en religie zich dit jaar met name gericht op het versterken van ons netwerk en
het verbeteren van de samenwerking met christelijke organisaties. We hebben gesprekken gevoerd
met alle landelijke en regionale organisaties die actief zijn op het gebied van geloof en seksuele en
gender diversiteit. Het voorlopige resultaat hiervan is dat er op 18 mei 2018 een regenboogmiddag
komt waar alle organisaties die in actief zijn in Noord-Nederland hun activiteiten presenteren. Op deze
regenboogmiddag zal ook gezamenlijk een besluit genomen worden wat de beste vorm is om meer
samenwerking in de regio Groningen, Drenthe en Friesland vorm te geven. Daarbij zoeken we ook
naar een goede samenwerking met landelijke organisaties, die veel producten ontwikkelen die ook
regionaal kunnen worden ingezet.
Daarnaast hebben we onze gespreksgroep voor gelovige vrouwen gecontinueerd. Deze groep wordt
geleid wordt door dominee Metzlar van het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing
(GSp). Er zijn zo’n 12 vrouwen betrokken bij deze groep, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een
vriendengroep. Er zijn dit jaar dan ook verschillende sociale activiteiten ondernomen, zoals samen uit
eten gaan. Daarnaast zijn er nog gespreksavonden geweest.
Samen met twee christelijke organisaties, ContrariO en Solidair Groningen & Drenthe zijn we in 2017
gestart met een ontmoetingsgroep voor jonge christenen tot 30 jaar, onder de naam Jonge Vlinders.
Deze groep is ook in 2018 weer maandelijks bij elkaar gekomen. De bijeenkomsten werden door 8
jongeren bezocht met verschillende kerkelijke achtergronden. Zowel de jongeren als de begeleiders
geven aan dat het belangrijk is dat er een ontmoetingsgroep is en blijft voor deze jongeren. In 2019

zal de groep dan ook worden voortgezet. Het is wel de bedoeling dat Jonge Vlinders het komende jaar
ofwel zelfstandig verder gaat, ofwel ondergebracht wordt bij één organisatie.
In 2018 hebben we ook een stagiair begeleid, namelijk een student Godsdienstwetenschap die zich
specialiseert in seksuele en genderdiversiteit. Hij heeft voor Jonge Vlinders een themamiddag voor
professionals in de kerk georganiseerd. Ook heeft hij een onderzoek gedaan naar de belevingswereld
van jonge christenen die homo of lesbisch zijn, wat heeft geresulteerd in een boekje met handvatten
voor professionals.
LHBTI-ers met een verstandelijke beperking (Café de Regenboog)
Café de Regenboog organiseert een keer per maand een cafémiddag voor mensen met een
verstandelijke beperking en homoseksuele gevoelens. Hier kunnen ze elkaar in een veilige omgeving
ontmoeten. De activiteit vindt maandelijks plaats op de tweede zaterdag van de maand van 14.00 –
17.00 uur, volgens een vaste structuur met een wisselend thema. Gebruikte thema´s in 2018 zijn o.a.:
pesten, voorlichting in samenwerking GGD, relaties. Maar ook zijn er activiteiten gedaan zoals o.a.
bowlen, karaoke en film. Ook zijn er tijdens extra activiteiten uitstapjes gemaakt naar een basketball
wedstrijd van Donar en naar Café Oké Amsterdam.
We hebben gemerkt dat het voor de bezoekers vooral belangrijk is om bij elkaar te zijn en met elkaar
te kunnen praten. Daarnaast is er behoefte om met elkaar een activiteit te ondernemen. Door de
cafémiddag ontstaan er ook contacten tussen de bezoekers onderling. Op een cafémiddag komen
tussen de 4 en 12 bezoekers, een enkele keer komen er begeleiders of ouders mee. In 2018 is er
wederom een lichte stijging in bezoekers gekomen.
In 2018 hebben we met een vaste groep van 6 vrijwilligers de middagen bezet. Eind 2018 is Laurens
van Midelaar gestopt met zijn werkzaamheden als vrijwilliger en zijn we een werving voor nieuwe
vrijwilligers opgestart.
Mannenfilmavond
Het COC Groningen & Drenthe organiseert 10 keer per jaar, op de derde vrijdag van de maand in
Groningen een filmavond over homoseksuele mannen. Er komen gemiddeld 20 bezoekers per keer in
de leeftijd van 40+. Jongeren, vrouwen en anders geaarden zijn uiteraard ook welkom. Meerdere
staan op de gastenlijst en komen dikwijls."

4. Contact met en advies
(belangen)organisaties

aan

Gemeenten

en

andere

Als belangenorganisatie voor lLHBTI-ers hebben we regelmatig contact met en geven we advies aan
gemeenten en andere (belangen)organisaties in de Noordelijke provincies. Daarnaast zijn er met de
Gemeente Groningen en Assen afspraken gemaakt over de invulling van de door Het Rijk aan hun
toegekende Regenbooggelden. Met de Regenbooggelden blijft het mogelijk om bovengenoemde
ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan, dan wel
de volgende activiteiten georganiseerd.
Roze Pubquiz i.s.m. Cafe De Prins (tweemaandelijks)
xxxxxx
Winactie kaarten voor film ‘God’s Own Country’ i.s.m. het Groninger Forum (maart)
In maart draaide de film ‘God’s Own Country’ in het Groninger Forum. Namens het Groninger Forum
mochten wij en aantal vrijkaarten weggeven.
Internationaal Film Festival Assen: film ‘Thelma’ i.s.m. De Nieuwe Kolk en een inleiding door
COC Groningen & Drenthe (10 maart)
Samen met De Nieuw Kolk hebben we de film ‘Thelma’ laten zien op het Internationale Film Festival
Assen. COC Groningen & Drenteh gaf een inleiding bij deze film over vrouwelijke seksualiteit.
Nationale Dodenherdenking (4 mei)
We waren aanweizg op de herdenkingen in Groningen, Assen en Emmen en hebben namens de
LHBTI-gemeenschap een krans gelegd.

Bevrijdingsfestival (5 mei)
Vrijwilligers van COC Groningen & Drenthe waren aanwezig op de bevrijdingsfestivals in Groningen
en Assen. In Groningen stonden we in de “ Human Library” en in Assen bemanden we een kraam
waar mensen terecht konden met vragen.
International Day Against Homo- and Transphobia (IDAHOT) Assen (18 mei)
Op IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, op 17 mei,
wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid
daarvan. Tijdens IDAHOT organiseerden we een avond in Assen. Tijdens de bijeenkomst werd de film
‘Anders’ van Reinout Hellenthal vertoond en speelde DUTSJ Queer Playback Theatre persoonlijke
verhalen van LHBTI-ers terug. Dat leverde een mooi inkijkje in het leven van anderen en het verhaal
achter het waarom van regenboogsokken, hoe het is om bi te zijn, lesbische gevoelens in de jaren ‘50
en de verschillen tussen België en Nederland.
PrEP-informatieavond i.s.m. Sense Noord Nederland (7 juni)
PrEP is een medicijn waarmee je kunt voorkomen dat je HIV oploopt. Vanwege de groeiende
belangstelling hebben COC Groningen & Drenthe en Sense Noord Nederland een informatieavond
georgansieerd voor iedereen die meer wil weten over de werking en het gebruik van PrEP. Tijdens de
avond kwamen zowel professionals als PrEP-gebruikers aan het woord. Daarnaast was er volop
ruimte voor het stellen van vragen.
KEI-week Groningen (augustus)
De KEI-week is traditiegetrouw de introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen. Namens
COC Groningen & Drenteh was The Box aanwezig.
Regenboogweek 2018 Groningen (oktober)
Jaarlijks organsieren de LHBTI-organisaties in Groningen de Regenboogweek. COC Groningen &
Drenthe organiseerde een groot aanla evementen in de Regenboogweek:
• Roze pubquiz i.s.m. Cafe De Prins
• Een Regenboogcafe met als thema ‘ veiligheid’ i.s.m. Jimmys en The Box
• Het tweede Regenboogsymposium i.s.m. de Provincie Groningen (zie hierboven).
• Film ‘Mr Gay Syria’ i.s.m. het Groninger Forum. COC Groningen & Drenthe verzorgde een
inleiding bij de film.
• Tekstlezing ‘ Wapenfeiten’ over de Groninger HIV-zaak i.s.m het regisseur Nick Brugman en het
Noord Nederlands Toneel.
Roze 50+ Oldambt heeft in de Gemeente Oldambt meerdere ativiteiten georganiseerd waaronder een
Regenboogviering en het feest ‘Out and Proud’.
Regenboogweek 2018 Drenthe (oktober)
Ook in Drenthe werden veel activiteiten georganiseerd. COC Groningen & Drenteh heeft een bijdrage
geleverd aan de volgende activiteiten:
• Officiele opening van het Regenboogzebrapad met Imca Marina en regenboogpadvinder Alice
Faber.
• In British Pub Cheers in Assen zijn de eerste bijeenkomsten van The Box, ‘s middags was er een
bijeenkomst voor 12 tot 18-jarigen, ‘s avonds was het de beurt aan 19 tot 30-jarigen. Vanaf 21.00
uur was er een COC-borrel in Cheers.
• In samenwerking met De Nieuwe Kolk werd meerdere malen een regenboogquiz gehouden.
Daarnaast is de fil ‘The Happy Prince’ vertoond.
• Dit jaar was er in de Regenboogweek extra aandacht voor de acceptatie van LHBT’ers binnen de
sport, en met name bij voetbal. Zo kregen alle voetbalclubs van de provincie Drenthe
aanvoerdersbanden met regenboogprint en als ondersteuning van de actie hebben de
aanvoerders van FC Emmen en Fortuna Sittard op 7 oktober hiermee gespeeld. Michael van
Praag, ambassadeur voor diversiteit bij de Koninklijke Voetbalbond (KNVB) en COC Groningen &
Drenthe waren aanwezig bij deze wedstrijd.
Diverstitylunch met SKSG Kinderopvang (20 oktober)
SKSG Kinderopvang vindt diversiteit en inclusiviteit erg belangrijk. Ze lipen daarom in regenboogshirts
mee met de 4 mijl Groningen. Om daar verder over door te praten heeft de organisatie ons
uitgenodigd voor een leuke informele Diversity-lunch.

Expositie Jong & Gay in The Studenthotel Groningen, i.s.m. 113 Zelfmoordpreventie,
Ganymedes en Gemeente Groingen (22 november - 31 december 2018)
Hoe is het om in de huidige maatschappij uit de kast te komen? LHBT-ers moeten al heel jong dealen
met angst voor afwijzing, daadwerkelijke uitsluiting, problemen met familie, verlies van vrienden en
vooral de worsteling om zichzelf te accepteren. Zij denken dan ook 5 tot 7 keer vaker aan zelfmoord
en doen ook vaker dan anderen een zelfmoordpoging.
Fotografe Marjolein Annegarn legde jongeren vast en stelde ze deze persoonlijke vraag. Ook aan
Groningers Bram, Max en Eduard. Zij vormen samen met drie anderen de expositie Jong&Gay die
van 22 november t/m het einde van het jaar te zien is bij de The Student Hotel in Groningen. Iedere
vrijdagochtend was het COC Groningen & Drenthe aanwezig in The Student Hotel voor een kop koffie
en een goed gesprek. Bijvoorbeeld wanneer je meer wil weten over de expositie of naar aanleiding
daarvan wat vragen willen stellen. Binnen bij The Student Hotel vind je meer informatie, gratis
verhalenboekjes van de expositie en een Engelstalige flyer.
COC Songfestival (11 december)
Op 11 december werd het 24e COC Songfestival georganiseerd. Een jaarlijks liedjesfestival waarbij
het roze lied centraal staat. Dat wil zeggen: een lied met een thema dat te maken heeft met
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (een LHBTI-thema). Namens
COC Groningen & Drenthe nam Vivian Major met het lied ‘I’d still love’.
Paarse Vrijdag (14 december)
Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een GSAactiedag waarop de hele school hun steun voor gender en seksuele diversiteit kan laten zien door
paars te dragen. Namens COC Groningen & Drenthe was The Box aanweizg op het Esdal College in
Emmen.

Financieel Jaarverslag
Zie de bijlages voor de balans en de wint- en verliesrekening.

Begroting 2019 COC Groningen-Drenthe
Opbrengsten:
Subsidie Gemeente COC - structureel
Subsidie Gemeente Cafe de Regenboog - structureel
Subsidie COC Nederland
Subsidie St. LGBT Groningen
Bijdragen voorlichting
Bijdragen docententraining
Contributie
Rente baten
Inkomsten filmavond / entreeinkomsten
Regenbooggelden Groningen
Regenbooggelden Assen
Donaties en giften

Begroting 2018

Realisatie 2018
5.000
3.500

6.000
500
7.000
100
350
30.900
20.000

Begroting 2019
5.000
3.500
3.641
1.990
8.175
8.068
49
2.194
30.900
20.000
283

5.000
3.500

6.500
7.500
100
350
17.500
-

Totale opbrengsten

73.350

83.800

40.450

Kosten:
Huur kantoor / overige huur
Afschrijvingskosten
Verzekeringen
Vergaderkosten, incl. Eten & drinken
Algemene kosten
Reiskosten
Trainingskosten
Kosten overkoepelende activitetien
Representatiekosten
PR / Communicatie
Portikosten & Drukwerk
Telefoonkosten
Internet & Abonnementen
Websitekosten
Software licenties
Kantoorartikelen
Vrijwilligersvergoeding
Loonkosten projectleider
Bankkosten
Bijdrage in algemene kosten COC

6.040
400
500
5.120
700
8.530
4.300
3.000
2.150
2.340
1.150
525
1.450
250
150
450
3.250
32.900
180
-

4.312
397
492
6.170
628
8.185
214
3.2712.870
2.100
377
130
2.108
94
138
191
4.595
35.409
188

6.040
400
500
5.120
700
8.530
2.800
3.000
2.150
2.340
1.150
525
1.450
250
150
450
3.250
1.465
180
-

Totale kosten

73.385

65.327

40.450

35-

18.473

-

Saldo opbrengsten -/- kosten

Toelichting per categorie:
Huur kantoor / overige huur
Verzekeringen
Vergaderkosten, incl. Eten & drinken
Algemene kosten
Reiskosten
Trainingskosten
Projectkosten (zichtbaarheid)
Representatiekosten
PR / Communicatie
Portikosten & Drukwerk
Telefoonkosten
Internet & Abonnementen
Websitekosten incl. ontwerp huisstijl/ logo
Software licenties
Kantoorartikelen
Vrijwilligersvergoeding
Loonkosten
Vergunningen
Bankkosten
Bijdrage in algemene kosten COC

Huur kantoor Akkerstraat en huur diverse locaties voor werkgroepen
Verzekering COC NL & bedrijfspand
Kosten rondom vergaderingen incl eten/drinken alle werkgroepen
Diverse kosten: presentjes, evenementen
Declaraties reiskosten diverse werkgroepen, mn. Voorlichting en Asiel
Vervolg heidag, training wijkteams Assen / Groningen, training toezichthouders
Specifieke projecten: Voorstellingen, Regenboogweek, Bevrijdingsfestival, Coming-Out Day
Diverse kosten rondom activiteiten: presentjes, aankleding, vrijwilligersborrels etc.
Promotie & communicatie-kosten
Kosten rondom drukken en versturen post & mailings naar leden en instanties
Telefoon kantoor en mobiel voor The Box
Internet kantoor en abonnement Google Apps
Website en hosting
Kosten boekhoudpakket
Diverse kantoorartikelen kantoor en werkgroepen
Vrijwilligersvergoeding coördinator Voorlichting en voorlichters
Loonkosten (inhuur) projectleider(s)
Licentiekosten filmavonden
Kosten bank
Deel van subsidie Cafe de Regenboog voor algemene kosten COC

