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COC Zwolle – jaarverslag 2007
COC Zwolle is de regionale vereniging voor integratie van
homoseksualiteit. Met een café, voorlichting, discussie en hulp wordt
gewerkt aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het
werkgebied omvat 23 gemeenten in Overijssel, Flevoland, Gelderland en
Drenthe. COC Zwolle is lid van de landelijke organisatie COC Nederland.

Inleiding

Totstandkoming

Het is bijzonder om de inleiding te mogen schrijven

Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de hulp

van jaarverslag 2007 van COC Zwolle.

van de werkgroepcoördinatoren van COC Zwolle.

Het is het eerste jaarverslag in het jasje van de

Het bestuur heeft een conceptversie vastgesteld,

nieuwe huisstijl van COC Zwolle.

waarna in het werkgroepenoverleg op woensdag 2

Voor het eerst begint een jaarverslag van COC

april 2008 de inhoud wordt besproken.

Zwolle met de nieuwe missie en een heldere

Op dinsdag 15 april 2008 is tijdens de algemene

omschrijving van onze vereniging.

ledenvergadering van COC Zwolle de definitieve

Het is mijn eerste inleiding als voorzitter van COC

versie vastgesteld.

Zwolle, voor het verslag van een jaar waarin ik maar

Het jaarverslag is ten behoeve van de leesbaarheid

een ruime maand voorzitter was.

zo beknopt mogelijk gehouden. Een uitgebreid

Daarom geen uitvoerige tekst van mijn kant. Ik laat

archief van alle activiteiten is te vinden op de

de resultaten spreken.

website.

Die resultaten zijn er naar, dankzij de ruim honderd

Nog vragen? Mail naar info@coczwolle.nl.

vrijwilligers van COC Zwolle.
Ze bezorgden duizenden bezoekers van het café

Bestuur

een gezellige plek, waar iedereen zichzelf kan zijn.

In 2007 bestond het bestuur van COC Zwolle uit de

Ze gaven aan honderden jongeren voorlichting op

volgende personen:

scholen in de wijde regio. En ze boden tientallen
mensen een luisterend oor of oog tijdens info- en
hulptelefoontjes of -chatsessies. Ze zorgden voor
mooie magazines of droegen er in het algemeen
aan bij dat alles op rolletjes liep.
Het is bijzonder om voor een jaarverslag van zo´n

•

Richard Kuper, voorzitter1

•

Irene Gerritzen, voorzitter2

•

Joeri Both, secretaris3

•

Joop Kranen, penningmeester

•

Jolanda Jongerius, algemeen bestuurslid
vrijwilligersbeleid

vereniging de inleiding te mogen schrijven.
•

Henriko van de Pol, algemeen bestuurslid
3

bedrijfsvoering

Dank aan allen!
•

Hans Wijnen, algemeen bestuurslid
2

politiek/maatschappij

Namens het bestuur,
•

Herman Wiersema, algemeen bestuurslid
PR/Communicatie

•

Irene Gerritzen
voorzitter

1
2
3

Ronald Uunk, buitengewoon bestuurslid

Tot 20 november
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Algemeen
In 2007 presenteerde COC Zwolle enkele nieuwe brochures, waaronder de algemene informatiefolder. In kort
bestek worden daarin het doel, de activiteiten en de diensten van de vereniging toegelicht. Ter introductie voor
het jaarverslag is op deze pagina daarom die brochure bevestigd.

Oeps, iemand is u voor geweest.
De algemene informatiefolder is te verkrijgen in het café van COC Zwolle
of op te vragen via info@coczwolle.nl.
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Vereniging
Het aantal leden van COC Zwolle lag in 2007 rond

1. Opstellen vrijwilligersbeleid

de 400. Als gevolg van problemen bij de

Vastleggen van de manier waarop COC Zwolle met

ledenadministratie van COC Nederland is op het

vrijwilligers omgaat, en dat verbeteren, inclusief

moment van het schrijven dit verslag geen exact

opleidingsplan.

overzicht te geven.
In maart en november werden er algemene

2. Medewerkerstevredenheidsonderzoek

ledenvergaderingen gehouden. In maart werden

Inzicht in wat onze vrijwilligers willen, vinden,

twee nieuwe bestuursleden benoemd (Joeri Both en

missen.

Henriko van de Pol). In november werd uitgebreid
afscheid genomen van Richard Kuper, terwijl Irene

3. Zichtbaar in de regio

Gerritzen en Hans Wijnen werden benoemd als

COC Zwolle gaat zich meer profileren in de regio.

nieuwe bestuursleden. Aan de voordracht van de

Contacten leggen en onderhouden.

voorzitter ging een procedure vooraf, inclusief het
verspreiden van een opgestelde profielschets.

4. Ledenwerfactie

In mei werd een avond georganiseerd voor nieuwe

Groei tot 500 leden eind 2008!

leden van COC Zwolle, om kennis te maken met de
vereniging.

5. Introductie nieuwe huisstijl en magazine

Voorzitter Richard Kuper won in september de

Nieuw logo, nieuwe stijl voor alle uitingen van COC

Overijsselse Vrijwilligersprijs. De jury schreef:

Zwolle. Introductie in het najaar van 2007.

"Richard is een vrijwilliger met een tomeloze inzet,
een grote gedrevenheid en betrokkenheid bij de

6. Nieuwe website

medemens, een creatieve geest, en dat alles op

Nieuwe website met meer en betere info in de

een heel positieve wijze. Precies de punten

nieuwe huisstijl.

waarvan de jury zegt: Daar moet het
vrijwilligerswerk het van hebben!"

7. Professionaliseren Swing

In november werd een ledenwerfactie gestart. Wie

Ons pand is belangrijk en moet bij de tijd blijven.

lid werd (tot mei 2008) kreeg er direct een gratis dag

Een paar jaar geleden is het café aangepakt, nu de

ontspanning bij. Nieuwe leden ontvingen namelijk

swing. Professionelere ruimte, professionelere

een gratis toegangskaart voor Sauna en

muziek.

Beautycentrum Zwaluwhoeve in Hierden. Ook
bestaande leden die een nieuw lid aandroegen,

8. Verbeteren overleg en communicatie

kregen zo'n toegangskaart, ter waarde van 23,50

Het overleg tussen de werkgroepen krijgt regelmatig

euro.

een inhoudelijk deel. Aandacht voor kwaliteit

Als lid van de federatie COC Nederland praatte

overleg bestuur en algemene ledenvergadering.

COC Zwolle mee tijdens vergaderingen op landelijk

Coördinatoren krijgen meer ondersteuning en

niveau over de koers van de Nederlandse

aandacht vanuit het bestuur.

homobeweging.
Het bestuur kwam zeker eens per maand bijeen om

9. Renovatie entree, toiletgroep, swing

alle actualiteiten en plannen te bespreken.

Uitstraling verbeteren, capaciteit vergunning
vergroten. Achterstallig onderhoud wegwerken.

In 2007 heeft het bestuur de drie prioriteiten
(groeien, professionaliseren, (laten) bewegen)

10. Netwerk op orde

vertaald in tien concrete projecten.

Relatie met andere organisaties en verenigingen
versterken en hen aanspreken.
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Organisatie

Tijdens vergaderingen werd feedback gegeven en

De volgende werkgroepen waren actief, met in

werden afspraken gemaakt. Er was veel aandacht

totaal circa 120 vrijwilligers:

voor samenwerking met andere werkgroepen.
Daarnaast werden succesvolle thema-avonden

•

Bar

•

Diskjockeys

•

Pandcommissie

•

Watch-It

•

40-plus & Stijldanscafé

•

Activiteitengroep

•

Café Oké

•

ExpresCjoC

•

Inside Out

•

Viva la Diva

•

Gespreksgroep

•

Voorlichting

•

Introductie, telefoon en consult

Ook op het gebied van schoonmaak, inkoop en

•

Magazine/GT

drankbeheer heeft de Pandcommissie een zeer

georganiseerd.
Wacht It zorgde wekelijks tijdens de zaterdagavond
voor het veilig verloop van de avond, de garderobe
en persoonlijke aandacht bij binnenkomst. Het
dalend aantal vrijwilligers was een aandachtspunt,
maar het is gelukt om de bezetting rond te krijgen.
Per 1 februari werden de drankprijzen in het café
gewijzigd.
De Pandcommissie organiseerde een Klussendag
in november en zorgde voor regulier onderhoud.

Daarnaast waren er vrijwilligers actief op het gebied

belangrijke taak, die zich doorgaans achter de

van communicatie, ICT en als zogenoemd

schermen voltrekt.

sleuteladres. De medewerker van COC Zwolle
zorgde voor algemene ondersteuning.

Activiteiten

De coördinatoren van de werkgroepen vergaderden
maandelijks met het bestuur tijdens het
werkgroepenoverleg. Werkgroepen zelf spraken ook
regelmatig af voor overleg en afstemming.

Op 14 januari werd de nieuwjaarsreceptie
gehouden.
Op 20 januari was er een 70's/80's-party. De discoavond begon extra vroeg, zodat het ook geschikt
was voor mensen die nog iets aan hun zondag

Bedrijfsvoering

wilden hebben.

De tientallen barmedewerkers zorgden dat het café

Café Gerrie was er maandelijks voor liefhebbers

op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagavonden geopend

van (Hollandse) partyhits en karaoke.

kon zijn: in totaal dus meer dan 160 avonden. Bij de

Tijdens Koninginnenacht werd een Oranjebal

overige activiteiten wordt de bar door de vrijwilligers

gehouden, in september een Goodbye

van de betreffende werkgroep bemenst. Het aantal

Summerparty.

vrijwilligers steeg in 2007 van 25 naar 45 dankzij

Margaretha Kleine en de Jongens van de

een succesvolle wervingscampagne. Voor nieuwe

Reisvereniging traden op tijdens het Stratenfestival

barmedewerkers werd in juli een introductiecursus

Zwolle op 17 augustus.

georganiseerd.

In november deden tientallen mensen mee aan de

Een groep barmedewerkers van het café van COC

jaarlijkse Wijnproefmiddag.

Zwolle volgde in december een landelijk verplichte

Op 26 oktober was de voorronde voor het landelijk

cursus over alcohol en drugs in de horeca. De

COC Songfestival. Uit de vijf deelnemers werd

training werd gegeven door Tactus Verslavingszorg

Margaretha Kleine als winnaar verkozen. Zij nam in

en is mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle.

december deel aan het festival in Nijmegen en
oogstte veel lof voor haar optreden. Ze werd vijfde.

De Diskjockeys verzorgden de muziek in het café,

Op 21 december was er een hilarische Kerstbingo,

voor in totaal circa 7.000 swingende bezoekers.

met veel prijzen en een hoge opbrengst. De helft
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van de winst werd toebedeeld aan een

middagen te organiseren.

internationaal project van COC Nederland.

Voor ouderen organiseerde COC Zwolle in

De voorbereidingen werden getroffen voor het

samenwerking met ANBO Roze op dinsdagmiddag

jaarlijkse Oud & Nieuw-feest, dat op 1 januari 2008

een 50-plus-ontmoetingsmiddag. Omdat de

om 0.30 uur begon.

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle het initiatief nam

De Activiteitengroep werd na de zomer nieuw

om dergelijke middagen te houden, zijn de COC-

leven ingeblazen. Een enthousiaste en groeiende

middag aan het einde van het jaar daarin opgegaan.

groep vrijwilligers zorgde voor veel van de speciale
activiteiten.

Café Oké

Viva la Diva organiseerde vier avonden: op 24

Café Oké organiseerde elke eerste zaterdag van de

februari (Viva la Diva goes Dutch), 2 juni, 25

maand (met uitzondering van de vakantiemaanden

augustus (byebyewetsummerparty) en 24 november

juli en augustus) een ontmoetingsmiddag voor

(Light My Night). Bij de thema’s werd extra aandacht

mensen met een verstandelijke of lichamelijke

besteed aan de aankleding van het pand, de

beperking. Meestal waren er tussen de 10 en 15

muziekkeuze en extra’s. Zo waren er een Unox-

mensen met een beperking aanwezig. Twee keer

kraam, beschuit met muisjes, een buikdanseres en

was het veel drukker: in januari kwam een groep

een film. Bij iedere avond was er een grote opkomst

van 10 bezoekers en begeleiders uit Arnhem op

(zo´n 260 vrouwen, dus regelmatig wachtrijen

bezoek en in oktober kwam een groep uit

buiten) vanuit heel het land. De werkgroep bestond

Groningen (Café De Regenboog) een kijkje in

uit acht vrijwilligers.

Zwolle nemen.
Het hoogtepunt van 2007 was het uitstapje met

Jong

vrijwilligers en bezoekers naar de Roze Zaterdag in

ExpresCjoC (tot en met 19 jaar) was er elke eerste

Bergen op Zoom. Door onder andere de Landelijke

vrijdag van de maand. Regelmatig werden

Werkgroep Homoseksualiteit en Handicap waren

themamiddagen georganiseerd, waaronder een

we uitgenodigd voor een verblijf van 2 dagen (en

Valentijnparty, Singstar en een Hot Summer Party

nachten) in het plaatselijke Stay Okay. Door

(in december). De groep vrijwilligers was stabiel en

subsidies en sponsoring was deze activiteit (op de

het aantal bezoekers gedurende het jaar stijgende.

reiskosten na) voor alle deelnemers gratis. Er is

Inside Out opende elke donderdag het café voor

hierbij samengewerkt met de vrijwilligers van Oars

jongeren tot en met 29 jaar. Met een eigen

as Oars van COC Friesland.

muziekstijl werd voor een jonge sfeer gezorgd. Per

De samenstelling van de groep is nog steeds erg

maand waren er zo´n 160 bezoekers, en dat aantal

constant. Het merendeel van de vrijwilligers heeft

groeide. De werkgroep organiseerde bovendien

een beperking en is vanaf de start van de activiteit

diverse themafeesten, waaronder een

(in 2000) al als vrijwilliger actief. Er zijn 6 vrijwilligers

Voorjaarsparty en een Nieuwjaarsborrel.

met een beperking en 3 begeleidende vrijwilligers.
Dat is 1 begeleider meer dan het jaar ervoor, maar

Ouder

toch nog te weinig om naast de maandelijkse

Het maandelijkse 40-pluscafé bleef ook een

activiteiten ook de gewenste voorlichtingen te

succesnummer in 2007. In combinatie met het

organiseren.

Stijldanscafé leidde het iedere keer tot zo’n 60
bezoekers. Dankzij rustige muziek en hapjes

Communicatie

ontstond er een bijzondere, gemoedelijke en

In september werd de nieuwe huisstijl van COC

toegankelijke sfeer. Diverse andere COC-

Zwolle gepresenteerd. Met nieuwe brochures,

verenigingen deden inspiratie op om zelf dergelijke

ansichtkaarten, stickers, visitekaartjes, posters en
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briefpapier werd een start gemaakt met de

Cinema de Kroon in Zwolle werd ondersteund bij

geleidelijke invoering.

de organisatie van een eerste Gay Night, waarop de

Aan uiteenlopende interviews werd medewerking

film Hairspray werd vertoond.

verleend. In tal van media verschenen publicaties

Informatie van tal van organisaties werd via het

met of over COC Zwolle. Ook werd meegewerkt aan

café en de website verspreid.

uitzendingen van het homoprogramma Zo-En-FM
van Radio Zwolle, dat in 2007 de Roze Radio Award

Politiek en maatschappij

won.

Met de gemeente Zwolle werd overleg gevoerd over

Enkele leden van de voorlichtingsgroep gaven een

de voortgang van de beleidsagenda Homo-

uitgebreid interview aan het Radio Oost-programma

emancipatie. In de gemeenteraad kwam het

De Roze Golf.

onderwerp in december aan de orde. COC Zwolle

Nieuw was het TV-scherm in het café van COC

was vertegenwoordigd.

Zwolle, waarop actuele informatie werd gegeven

De Integratieraad van de gemeente Zwolle kwam

over activiteiten binnen en buiten de vereniging.

met een zeer bijzonder advies over het

In 2007 verschenen twee nummers van GT, het

bespreekbaar maken van homoseksualiteit in

magazine van COC Zwolle, gevuld met een

allochtone kring. COC Zwolle was betrokken bij de

gevarieerd aanbod aan actuele en

totstandkoming en aanwezig bij de bespreking van

achtergrondartikelen. De redactie was onvoldoende

het advies en de overhandiging aan wethouder

bemenst om meer edities uit te brengen. Daarnaast

Peter Pot. COC Zwolle noemde het rapport bij die

is veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een

laatste gelegenheid ´taboedoorbrekend´. Het advies

nieuw concept voor het magazine, dat aansluit bij

wordt in 2008 door de gemeente gebruikt voor

de nieuwe huisstijl van COC Zwolle.

vervolgstappen.

De website www.coczwolle.nl werd continu

Wethouder Peter Pot maakte in september bekend

bijgewerkt met actuele berichten over activiteiten en

te vertrekken als wethouder. COC Zwolle reageerde

diensten van COC Zwolle, en ander nieuws voor

teleurgesteld na vele jaren van goede

holebi’s uit het werkgebied van de vereniging.

samenwerking, maar de vereniging had een goede

Maandelijks werd een digitale nieuwsbrief

start met Pots opvolger Hennie Kenkhuis. Die was

verstuurd aan een snel groeiend aantal

aanwezig bij de ledenvergadering in november.

mailadressen. Aan het einde van het jaar ontvingen

In Oldebroek ontstond een discussie over

meer dan 600 mensen de nieuwsbrief.

weigerambtenaren. Met een opinieartikel en
gesprekken met lokale politici mengde COC Zwolle

Samenwerkingsverbanden

zich in het debat. Ook werd constructief gesproken

Gratis condooms van de GGD waren er in het

met de CDA-fractie van Oldebroek. In februari riep

weekend na Valentijnsdag. Op Wereldaidsdag

COC Zwolle met succes de gemeente Zwolle op om

namen tientallen mensen deel aan de jaarlijkse

het beleid voor ambtenaren van de burgerlijke stand

SOA-prikactie van de GGD in de bovenruimte van

te behouden. Van alle nieuwe ambtenaren wordt

het COC.

verwacht dat ze álle huwelijken sluiten, dus ook die

Op 27 november verzorgde HIV-behandelarts Paul

tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Via

Groeneveld een informatieavond over HIV/Aids bij

de website en andere publicaties werd aandacht

COC Zwolle. Ook de GGD gaf informatie.

gevraagd voor weigerambtenaren in andere

Maandelijks vertoonde filmtheater Fraterhuis films

gemeenten uit het werkgebied van COC Zwolle.

met een roze randje. De tips van de programmeurs

Op 4 mei legde de voorzitter van COC Zwolle, met

van het filmhuis werden door COC Zwolle

enkele andere organisaties, een krans bij het

aangekondigd.

Oorlogsmonument in Zwolle.
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In april kwam onderzoek naar buiten waaruit bleek

In mei deed voorzitter Richard Kuper namens COC

dat Zwolle de derde roze stad van Nederland is, na

Zwolle mee aan een jongerendebat in Kampen

Amsterdam en Nijmegen. Lelystad, de andere grote

over intolerantie.

stad in het werkgebied, kwam op de 43e plek uit. De
burgemeester van Zwolle toonde zich verheugd

Hulp

over de uitkomst.

In 2007 werd bij wijze van uitzondering geen

In juni deed COC Zwolle mee aan de Overijsselse

gespreksgroep georganiseerd. Wel werden

Dag van de Dialoog. Onder het genot van een

voorbereidingen getroffen voor een nieuwe groep,

maaltijd werd in het pand van COC Zwolle

die in 2008 van start is gegaan. In 2007 werd een

gesproken door mensen met verschillende

nieuwe vrijwilliger geïntroduceerd als toekomstig

achtergronden. Na afloop was er een centrale

begeleider.

bijeenkomst op het stadhuis.

De info- en hulptelefoon was ook in 2007 elke

In augustus haalde een scheldpartij richting een

donderdagavond bereikbaar. Alhoewel het aantal

homo in Mastenbroek de landelijke media. In

telefoontjes terugliep, is besloten de service

september was er aandacht voor pestgedrag van

overeind te houden. Van de mogelijkheid om op

jongeren bij de homo-ontmoetingsplek in Heerde.

overige tijdstippen via een mobiel nummer iemand
te kunnen spreken, werd de laatste periode zeer

Voorlichting

weinig gebruik gemaakt. Het vertrek van een

De Voorlichtingsgroep verzorgde circa 55

vrijwilliger werd daarom aangegrepen om die

voorlichtingsbijeenkomsten, vooral op scholen in het

service op te heffen. In totaal werden 14 uitvoerige

gehele werkgebied. Daarmee werden circa duizend

gesprekken gevoerd, naast korte telefoontjes.

jongeren direct bereikt. Bijzonder was een

Er waren wekelijks vele korte of langere

jongerencentrum van Travers in Zwolle als nieuwe

chatsessies via MSN. Elke donderdagavond is een

partner. In totaal waren twaalf voorlichters actief.

vrijwilliger bereikbaar, maar ook op overige dagen

Voorbereidingen werden getroffen om meer

komen vrijwilligers online. De werkgroep die de

voorlichting aan volwassenen te geven. De

telefoon- en chatdienst verzorgd bestond uit een

mogelijkheid om via de internetsite

kleine groep enthousiaste vrijwilligers. Onderling

voorlichtingslessen aan te vragen werd sterk

werd informatie uitgewisseld met een nieuw

geïntroduceerd.

registratiesysteem, waarmee de contacten

De voorlichtingsgroep had een educatieve

geanonimiseerd werden bijgehouden en

seizoensafsluiting met een externe trainer over

geëvalueerd.

geloof en homoseksualiteit. De aandacht voor

Ook algemene vragen werden beantwoord door

evaluatie van lessen werd versterkt.

deze én andere vrijwilligers. Via

Alle scholen voor voortgezet en middelbaar

www.coczwolle.nl/mijnervaring werd doorverwezen

onderwijs ontvingen in september een mailing van

naar mogelijkheden om opmerkingen of klachten

COC Zwolle, met een nieuwe folder over de

over bijvoorbeeld discriminatie door te geven. Met

noodzaak, het nut en de werkwijze van de

politie IJsselland is gesproken over de wijze waarop

voorlichtingslessen. Bij de verspreiding werd meer

met gevallen van discriminatie wordt omgegaan.

nadruk gelegd op zorgcoördinatoren en
vertrouwenspersonen binnen het onderwijs.
Tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle (5 mei) en
bij het Full Color Festival in Kampen (16 juni) was
COC Zwolle vertegenwoordigd met een stand.
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