JAARVERSLAG 2014
Naast de vele inspanningen en activiteiten tot behoud en mogelijke aankoop van het eigen pand is
COC Zwolle druk bezig geweest met het voeren van verschillende gesprekken met banken,
notarissen, de Albrecht Stichting, Gemeente Zwolle, COC Nederland, projectbouwers, aannemers en
nog meer anderen. Daar is veel tijd in gaan zitten. Toch zijn er daarnaast vele voorlichtingen geweest
op verschillende scholen , hebben we verschillende activiteiten aangeboden en zijn we ons gaan
oriënteren op het aantrekken van “derden” om mee te denken over de nieuwe koers die het COC wil
gaan varen in 2015.
Op de Nationale Coming Out dag hingen op meer plekken dan in de voorgaande jaren, op
prominente plekken in de stad, duidelijk zichtbare regenboogvlaggen. In samenwerking met
Gemeente Zwolle is ook dit jaar de Coming Out dag groots aangepakt. Een spontaan gebaar van o.a.
locale ondernemers, de Zwolse schouwburg en museum de Fundatie om daar de regenboogvlag ook
aan de gevel te hangen, gaf die dag een extra goed gevoel en hoop op nog meer zichtbaarheid vanuit
het ophangen van regenboogvlaggen in 2015.
Bestuur
Het bestuur van COC Zwolle bestond in 2014 uit Ilja de Jong, Gerhard Straatsma, Ton Roelofs en asp.
bestuursleden Robert Walgien en (vanaf april) Caroline Bakhuys. Gerhard heeft zich in bij de ALV van
december niet meer verkiesbaar gesteld in verband met eigen werkzaamheden, Robert en Caroline
zijn in deze vergadering gekozen tot bestuurslid. Het aantal bestuursleden blijft een punt van zorg en
aandacht. Met 4 bestuursleden is het draagvlak te klein.
2014 is voor het bestuur mee daarom ook weer een intensief jaar geweest.
Naast de zaken m.b.t. het pand en de facelift die veel tijd gevraagd hebben en nog steeds vragen,
hebben ook de nodige perikelen met werkgroepen veel aandacht en energie gevraagd van de
bestuursleden. Het balanceren als bestuurslid tussen privé, werk en COC, zorgde er voor dat we niet
alle doelstellingen behaald hebben in de mate en op de wijze die ons als bestuur aanvankelijk voor
ogen stond.
Met veel inzet is er hard gewerkt aan de versterking en de opbouw van een deels nieuw
vrijwilligersteam binnen de verschillende werkgroepen. Dit vraagt de nodige tijd, aandacht en zorg.
Kwaliteit, professionaliteit en het COC kunnen vertegenwoordigen op verschillende gebieden, het
staan voor de visie en het werk van COC Zwolle zijn daarbij de sleutelbegrippen.
DOEHET oftewel de beoogde aankoop van het pand Kamperstraat 17.
Tijdens de ALV van april 2014 is de balans opgemaakt ten aanzien van de actie DoeHET! Hoewel de
actie het beoogde bedrag van €100.000 niet heeft opgebracht, vinden wij het totaal van €35.000 een
mooi voorlopig resultaat.
De ALV van december heeft het bestuur opdracht te geven verder te gaan met het onderzoeken van
de mogelijkheden tot aankoop van het pand en met het uitwerken van de facelift. Tevens is de ALV
akkoord gegaan met het wijzigen van de organisatiestructuur: er zijn bestuurscommissies
samengesteld die zich bezighouden met de voorbereiding van alle zaken rondom de aankoop en
facelift.
De plannen en de financiële onderbouwing daarvan zijn door zowel de financieel adviseur van de
gemeente, als door de banken als zeer degelijk beoordeeld. Echter, gezien het lage bezoekersaantal
en daardoor de lage omzet, is geadviseerd voorlopig niet over te gaan tot aankoop van het pand,
maar in onderhandeling te gaan over verlenging van het huurcontract. Hierover verwachten we in
maart 2015 uitsluitsel te krijgen. Het opnieuw doorrekenen, het maken van een nieuwe
investeringsbegroting, inventariseren en opnieuw laten waarderen van het pand, de eigen middelen
en de mogelijkheden hebben onze visie aangescherpt en meer dan ooit weten we waar COC Zwolle
als vereniging staat en wat haar mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Het heeft ons vertrouwen
versterkt in de vereniging en de uiteindelijke mogelijkheden die wij hebben qua pand en financien.

Hulp en voorlichting
In het kalenderjaar 2014 heeft de voorlichtingsgroep 121 voorlichtingen gegeven bij ongeveer 25
verschillende scholen/organisaties als middelbare scholen, ROC’s, mbo’s en hbo’s. Maar bijvoorbeeld
ook bij het Internaat Prinses Margriet/Adventskerk in Zwolle dat zelf contact met ons zocht voor een
voorlichtingsavond. Verder is er de jaarlijkse samenwerking met Stichting Zorgroep Carrefour
voortgezet en voorlichting gegeven aan docenten van zowel Windesheim (biologie) als van De
Groene Welle.
Tot nu toe zijn er in 2015 ongeveer 147 voorlichtingen gegeven.
Momenteel zijn er 12 volledig zelfstandig inzetbare voorlichters actief en zijn er zo’n 3 tot 4
aspiranten. Voorheen lag dit opgetelde aantal boven de 20. We zijn dan dit jaar ook actief aan de
gang mensen te werven, met als resultaat minstens 4 geïnteresseerden. Hieronder twee
heteroseksuele voorlichters; we hebben de wenselijkheid hiervan besproken en doen nu, met hen, in
praktijk ervaring op. Het feit dat alle voorlichters een baan danwel een studie of andere
verplichtingen hebben maakt het ingewikkeld om alle voorlichtingsaanvragen te honoreren.
Hoewel we dus eigenlijk te weinig voorlichters hebben, redden we het nog wel, dankzij de
betrokkenheid van de huidige voorlichters.
Verder:
- Algemene voorlichterdag COC bezocht.
- Ook heeft de werkgroep net als voorgaande jaren weer een kraam bemenst tijdens het
Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle.
- Voorlichtingsavond Tunnel of love over de anus, plezier en veiligheid bezocht.
- Updaten van ons lesmateriaal: van nieuwe informatie uit onderzoek tot het verbreden van de
inhoud, met name op het gebied van transgender.
- Afgesproken dat we weer na elke voorlichting meteen erna met de mede-voorlichter een TOP en
Tip proberen te geven, omdat blijkt dat evaluatie en feedback nuttig is en als prettig wordt
ervaren.
- Gerdien Rots van de Christen Unie heeft meegelopen met voorlichtingen om tips en
lessuggesties te geven.
- Onderzoeken van het onderwerp asielzoekers. Kijken naar mogelijkheden medewerkers van
COA’s en asielzoekerscentra te trainen.
- Om onze kennis op peil te houden en samenhang te houden binnen de werkgroep, hebben er
ook in 2014 zogenoemde halfjaarlijkse momenten plaatsgevonden.
Café en activiteiten
Naast de reguliere caféavonden, waarop het bezoek helaas verder terugloopt, werden in het pand
aan de Kamperstraat geregeld extra activiteiten georganiseerd. Succesvol waren BFF, het
Stratenfestival en het door een externe groep georganiseerde dancefeest ‘Gravity’ . Daarnaast waren
er de Halloweenparty, Koningsnacht, het Smartlappenfestival en het Oud&Nieuw feest en was het
COC vertegenwoordigd op HESZ Open.
Diverse borrels zijn naar tevredenheid van de klant verlopen; de Theatersport avonden lopen goed.
Het assortiment is aangepast door de slecht lopende drankjes er uit te halen. We hebben ‘Bier en
shotje van de maand’ ingesteld, dit is enthousiast ontvangen.
Er is strijd met fruitvliegjes gevoerd, een schoonmaakrooster ingesteld en er is veel opgeruimd.
De groep vrijwilligers bestaat nu uit 16 personen.
In 2014 hebben zich 13 nieuwe vrijwilligers aangemeld, van wie er zes weer gestopt zijn. Van de oude
groep zijn er 5 vrijwilligers vertrokken.

Opleiding en trainingen
- Maart
vergadering met grote schoonmaak en bartraining
- November met aandacht en brainstormsessie “wat is goede vrijwilliger” en “wat moeten we
verbeteren”
- Mei
IVA en EHBO training in samenwerking met Hedon voor bijna de hele bargroep
- ‘Sociale hygiëne’ behaald door Margreet Niemeijer in functie barcoördinator
- Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het instructieboek voor de bar
Viva la Diva
In 2014 zijn er weer 4 vrouwenavonden gehouden in het Zwolse COC. Op alle avonden waren er
verrassingen in de vorm van welkomstdrankjes, snoepgoed, speciale verrassingen etcetera. Ook werd
ieder keer de aankleding aangepast aan de Viva la Diva sfeer. Veel bekende maar ook iedere keer
weer groepen onbekende vrouwen bezochten de Viva la Diva avonden. Alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd en de sfeer is nog steeds gemoedelijk en ongedwongen.
Ook binnen het bar- en deurteam zijn nieuwe dames gekomen om mee te helpen op de avonden
zelf.
Café Oké
Ook in 2014 organiseerden de vrijwilligers van Café Oké elke eerste zaterdag van de maand een
ontmoetingsactiviteit voor holebi mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking.
In 2013 startte de werkgroep met een extra activiteit voor jongeren tot 30 jaar uit dezelfde
doelgroep. Omdat steeds meer jongeren naar de reguliere Café Oké middagen kwamen, is die extra
activiteit weer stopgezet. De middagen worden meer dan ooit bezocht door een heel gemengde
bezoekersgroep: van jong tot oud, mannen en vrouwen. Dat zorgt voor een gezellige levendigheid
waardoor nieuwe bezoekers ook hun draai bij Café Oké vinden.
Gespreksgroep
De Gespreksgroep biedt de mogelijkheid voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen om met elkaar
te praten over homo- en biseksualiteit, coming-out en hun eventuele vragen hierover. De vraag is
gerezen in hoeverre deze vorm nog aansluit bij de wensen van onze doelgroep. In 2014 zijn er geen
geïnteresseerden geweest. Er wordt nagedacht over een andere vorm van gespreksgroepen in 2015.
Magazine
Zoals ieder jaar komt het Magazine vier keer per jaar uit. Er is een voltallige en enthousiaste redactie,
die helaas nog steeds alleen maar uit mannen bestaat. De focus lag ook dit jaar op het brengen van
intern nieuws (werkgroep en vrijwilligers in een spotlight zetten) maar ook op het schrijven van
interviews met locale politici, onbekende bezoekers en andere personen.
We blijven ons best doen om meer inkomsten te genereren uit advertenties. Verder gaan we kosten
besparen door de bezorging in Zwolle en Hattem zelf te gaan doen.
COC Flevoland
In het begin van 2014 zijn er door de de werkgroep Flevoland nog diverse activiteiten uitgevoerd,
zoals m.n. jongerenbijeenkomsten, op 4 mei zijn op diverse plekken kransen gelegd en op 5 mei zijn
verschillende bevrijdingsfestivals bezocht en werd er gewerkt vanuit een kraam met divers
foldermateriaal.
Wegens een tekort aan vrijwilligers, hebben de nog actieve vrijwilligers van de werkgroep Flevoland
in oktober 2014 het besluit genomen te stoppen met hun werkzaamheden voor het COC.
Inmiddels is er overleg geweest met Bureau Gelijke Behandeling van gemeente Lelystad en COC
Nederland. Aangezien er voornamelijk behoefte is aan activiteiten en begeleiding voor jongeren in
de polder, is er contact gelegd met de Jongerengroep van het COC Zwolle.

WeFa (Werkgroep Facilitair)
De werkgroep heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het voorbereiden van de
verbouwing/facelift. Er is met een aantal aannemers gesprekken gevoerd. Daarnaast hebben we ons
georienteerd op andere bierbrouwers, externe leveranciers en een projectbouwer voor het maken
van de nieuwe bar. Ook zijn er offertes opgevraagd voor het vervangen van de huidige CV ketel.
Daarnaast is er gekeken naar het Meerjarig Onderhoudsplan; dit is inmiddels up-to-date.
Eind 2014 hebben we voor de voorbereiding van de verbouwing gemiddeld 2x in de week een
bespreking gehad.
Tijdens drie opruimdagen is met name op zolder heel veel geruimd en afgevoerd.
De werkgroep is gestart met 3 vrijwilligers, bij werkzaamheden wordt de werkgroep tijdelijk
uitgebreid met anderen. We zijn nog zoekende naar mensen met verschillende kennis op
verschillende vakgebieden.
Er zijn geen opleidingen gevolgd.
ITC
De werkgroep ITC is een werkgroep die o.a. vragen van buitenaf over homoseksualiteit en daaraan
gerelateerde vragen beantwoordt, en introductie van nieuwe mensen verzorgt. In het jaar 2014
hebben we via mail ca 25 vragen beantwoord en ongeveer 10 afspraken gemaakt voor een
persoonlijk introductiegesprek.
De werkgroep bestaat uit drie vrijwilligers. Door drukte lukt het niet altijd om taken eerlijk te
verdelen. Het meeste komt bij de coördinator terecht.
Jong&Out 2014
In 2014 kwam er vanuit COC Nederland het verzoek bij COC Zwolle of er weer Jong&Out Meetings
georganiseerd konden gaan worden. Jong & Out richt zich op de jongere LHBT-jongeren tussen de
14-18 jaar. Deze vraag kwam vanuit de jongeren zelf op het Jong&Out forum. Naar aanleiding
hiervan is COC Zwolle in gesprek gegaan met COC Nederland en zijn we op zoek gegaan naar
begeleiders voor de groep.
Nadat we begeleiders hadden gevonden zijn we met COC Nederland en de jongeren om tafel gegaan
om door te spreken wat ze voor ideeën ze hebben, op welke dag ze de meeting willen laten
plaatsvinden, wat hun verwachtingen zijn etc.
Een tweetal begeleiders is naar een bijeenkomst voor begeleiders geweest om daar het verloop van
hun meetings te kunnen horen, wat er zoal speelt onder de jongeren en andere bijkomstigheden. Dit
is zeer leerzaam geweest.
In Zwolle is er voor gekozen om de meetings te laten plaatsvinden op elke 3e zaterdag van de maand.
Dit is een bewuste keuze, gemaakt vanuit de voorkeur van de jongeren.
De werkgroep bestaat nu uit totaal drie leden, allen begeleider waarvan één ook coördinator.
Er is besloten om vanaf 2015 te starten met de activiteiten.
•

Op dit moment weten we dat de eerste meetings een groot succes waren met gemiddeld
ongeveer 20 bezoekers per meeting. Wij hopen/verwachten dat deze trend zich in 2015 zal
voortzetten.

Jongerengroep Inside Out
Iedere donderdag opent het Zwolse COC haar deuren voor jongeren. In 2014 is de groep afwisselend
bezocht door bezoekers. De sfeer is ongedwongen en goed en het accent ligt vooral op ontmoeten
en gezellig bij elkaar zijn. Aangezien het bezetten van de bar een prioriteit heeft is het niet altijd
gelukt een extra activiteit te organiseren. I.s.m. studentenverenigingen zijn er 2 leuke feesten
geweest met een thema die ‘ge-host” werden door de jongerengroep.

