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Voorwoord
Altijd is het weer bijzonder een verslag te maken van het achterliggende jaar.
Terugkijken, de balans opmaken en vooral ook dankbaar zijn voor en genieten van al het
moois en goeds dat we met elkaar hebben mogen en kunnen doen. En dat mede dankzij de
enorme inzet en betrokkenheid van onze leden en vrijwilligers.
Zoals de voorpagina van dit jaarverslag laat zien, stond 2019 in het teken van de viering van
liefde, open dialoog, verbinding, samenwerken en samen doen. Kortom SAMEN STERK!
In dit jaarverslag geven we een toelichting op de vele activiteiten die georganiseerd zijn en
daarbij hoort uiteraard de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening 2019.
De kracht van de verbinding en samenwerking met vele mensen en organisaties geeft extra
moed en vertrouwen in het blijvend werken aan meer zichtbaarheid en acceptatie van lhbti
personen in onze samenleving waarin een ieder zichzelf moet kunnen en mogen zijn.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u, net als wij, blij en trots terugkijkt op 2019, met
vertrouwen in de toekomst.

“Vier de liefde mensen, want zij is immers van en voor ons allen”

Harry Siebring-Quist
Heleen Rompelman
Robbert-Jan Wubs
Stan van Houten
Johan Oving
Annemarie van der Kolk
Jeroen Idzenga

voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
algemeen bestuurslid / waarnemend secretaris
algemeen bestuurslid
aspirant bestuurslid
aspirant bestuurslid
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Onze vereniging
We kunnen spreken van een stabiel ledenaantal. In 2019 waren 262 personen lid van COC
Zwolle. Ten opzichte van 2018 is dat een toename van 3 leden (10 afmeldingen / 13
aanmeldingen). Het aantal vrijwilligers is in 2019 flink gestegen van ruim 60 naar ruim 80.
Tevens is er een aantal COC Zwolle donateurs, mede dankzij de aanwezigheid en
zichtbaarheid van de Infostand COC Zwolle samen met Club-T op regionale festivals.
Het aantal werkgroepen (waaronder die in oprichting) is in 2019 uitgebreid naar in totaal 15.
De Redactie werkgroep werd in de najaars ledenvergadering tot officiële werkgroep
geïnstalleer. De werkgroepen in oprichting: ‘Veiligheid’ en ‘Lhbti & geloof’ zijn in de loop van
2019 van start gegaan. Een toelichting op ‘Veiligheid’ en ‘Lhbti & geloof’ volgt later in het
verslag.
In maart 2019 is ons kantoor verhuisd van CityOffice naar City-Post (Westerlaan 51, Zwolle).

Bestuur
In de loop van 2019 hebben we 3 aspirant bestuursleden mogen verwelkomen. Flip Strik,
Robbert-Jan Wubs en Annemarie van der Kolk (eind 2019). TIjdens de voorjaars algemene
ledenvergadering (ALV) werd Harry Siebring-Quist herkozen tot voorzitter (2e termijn).
Tijdens de najaars ALV trad Johan Oving af als penningmeester en werd herkozen tot
algemeen bestuurslid. Heleen Rompelman werd gekozen tot vice voorzitter. Flip werd
gekozen tot secretaris en Robbert-Jan tot penningmeester.
Helaas heeft Flip besloten om per 1 januari 2020 haar bestuursfunctie neer te leggen. Flip
heeft in een korte periode een geweldige inhoudelijke bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld het
Vrijwilligers Handboek voor de COC lidverenigingen, eind 2019 vastgesteld door de
algemene vergadering (AV). Flip heeft aangegeven projectmatig betrokken te willen zijn bij
de vereniging. Stan van Houten heeft de rol van waarnemend secretaris wederom op zich
genomen.
Kortom veel veranderingen in het bestuur qua personen, aantal en functies. Het is fijn om nu
ook een vice voorzitter te hebben in het dagelijks bestuur. Daarmee kunnen we een stootje
verdragen qua werkzaamheden van het bestuur i.c.m. de toch geregelde wisseling van
bestuursleden.
Tijdens de voorjaars en najaars ALV in 2019 is een aantal jaardocumenten vastgesteld en
werd decharge verleend aan het bestuur door de leden over het gevoerde financiële beleid
van 2018. Vastgestelde documenten: COC Zwolle Jaarverslag 2018, COC Zwolle
Jaarrekening 2018, COC Zwolle Jaarplan 2020, COC Zwolle financiële begroting 2020.
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Activiteiten Algemeen 2019
Door het bestuur zijn verschillende initiatieven genomen in de vorm van projecten en is
deelgenomen aan verschillende overleggen met gemeenten en maatschappelijke partners
en samenwerkers. In het navolgende een overzicht van onderwerpen.

Viering van Liefde
In de eerste week van 2019
kwam de Nederlandse versie van
de Nashville Verklaring in de
media. Honderden Nederlandse
predikanten en voorgangers
hadden hun handtekening gezet
onder de zogenoemde Nashville
Verklaring over ‘bijbelse
seksualiteit’. Deze Nashville
verklaring heeft ons allemaal flink overvallen. Het leidde zichtbaar tot maatschappelijk onrust
en discussie, wat niet verwonderlijk is gezien de afwijzing en uitsluiting van homoseksuelen
en transgender personen. Het riep heftige emoties op bij mensen, niet alleen bij (orthodox)
christelijke lhbt’s die hierdoor het meest worden geraakt. In de dagen na 5 januari volgde
een vloedgolf van verontwaardiging vanuit kerken, Christenen, niet-Christenen, gemeenten,
lhbti personen. Verontwaardiging vanuit de gehele samenleving. Een manifest dat voelt als
respectloos, liefdeloos, veroordelend, afwijzend, uitsluitend. Deze ‘bevestiging’, zwart op wit,
maakte boos en verdrietig. Voor sommigen bracht het zelfs oude en verborgen pijn aan het
licht. Ook was er grote bezorgdheid om jonge mensen, die zoekende zijn naar hun seksuele
en of genderidentiteit. Want hoe blijf je staan als jongere en hoe voel je je gesterkt en erkend
in een omgeving waar anderen je vertellen of willen leren wie of wat je vooral NIET mag zijn.
We waren uiteraard blij verrast, naast alle andere uitingen van afwijzing van deze Nashville
verklaring, met het spontaan vlagvertoon van onder andere PKN kerken en diverse
gemeenten.

Op verzoek van wethouder Klaas Sloot (gemeente Zwolle) hebben
we met de gemeente Zwolle en Stichting Zwolle Pride gesproken
over de situatie en wat we gezamenlijk zouden kunnen doen. We
hebben die dag de regenboogvlag gehesen bij het stadskantoor in
de binnenstad van Zwolle. We wilden een positieve boodschap
uitdragen, dat iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn.
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Op initiatief van COC Zwolle, Stichting Zwolle Pride, Dominicanenklooster Zwolle,
Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, de lhbti gemeenschap en diverse kerkgenootschappen
hebben we in Zwolle, in samenwerking met de gemeente Zwolle, de ‘Viering van Liefde’
georganiseerd en gehouden op zondag 13 januari. Ruim 500 bezoekers kwamen samen in
de Dominicanenkerk om gezamenlijk uit te dragen dat de liefde er is om gevierd te worden
en dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te
voelen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Deze viering
van liefde heeft een verbondenheid en kracht gegeven die nog lang voelbaar zal zijn.

Kort voor de opening van de deuren van de
Dominicanenkerk

Boeket gemaakt van een ieder die een bloem
meebracht naar de Viering van Liefde

Ook werd in die week de manifestatie ‘Viering van de Liefde’ gehouden bij het
Homomonument in Amsterdam. Met deze manifestatie werd de kracht van liefde tegenover
de afwijzing en uitsluiting van de orthodox-protestantse Nashville verklaring gesteld.
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De Danskamer van Stadscafé Blij
Zwolle heeft sinds januari 2019 weer een eigen
uitgaansgelegenheid voor lhbti+ers. Elke zaterdag:
Be You in De Danskamer van Stadscafé Blij van
23.00 - 4.00 uur. Be You richt zich op het lhbti+
publiek en heeft uiteraard een inclusief karakter.
Iedereen die vindt dat je jezelf moet kunnen zijn,
'lhbti of nie', is van harte welkom! Het initiatief komt
van Mark Corporaal, horecaondernemer Stadscafé
Blij. De maandelijkse Blije Borrel van COC Zwolle in
De Danskamer laat zien dat de behoefte er is om
een eigen uitgaansgelegenheid te hebben.
Stadscafé Blij wil daar graag in voorzien en heeft in
afstemming met COC Zwolle vorm gegeven aan
deze vaste uitgaans- en ontmoetingsplek. We zijn
blij met deze vervolgstap. De Blije Borrel in
samenwerking met Stadscafé Blij is een succes en
blijft iedere vierde zaterdag van de maand in de
Danskamer. Het is een geweldig gezellig feest van
ontmoeting en dansen. Het wordt steeds drukker en
de bezoekers komen vanuit de wijde regio. Op deze
wijze, elke zaterdag Be You in de Danskamer, is
meer spreiding van bezoekers mogelijk en daarbij
zijn de thema avonden van Be You een groeiend
succes.

Voorbeeld maandelijks overzicht
Be You in de Danskamer
(De Danskamer is onderdeel van
Dansen Bij Blij)
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In gesprek met gemeenten
Naast geregeld onderhoudend overleg met
de gemeente Zwolle hebben we in 2019
gesproken met beleidsmedewerkers
(aandachtsgebied sociaal domein) van de
gemeente Harderwijk, Steenwijkerland en
Dalfsen. Het is goed met elkaar in contact te
zijn en te blijven en te bespreken wat er
speelt in de samenleving rondom lhbti+-ers,
wat nodig is en waar we met elkaar kunnen samenwerken. Ook gebruiken we deze
momenten om gemeenten te adviseren hoe zij (meer) aandacht kunnen besteden aan
zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie van lhbti+-ers in de eigen gemeente. We
stimuleren gemeenten lhbti+-ers uit de eigen gemeente uit te nodigen om te praten over hoe
het gaat en waar behoefte aan is. Dat is een goede start voor gemeenten, is uit ervaring
gebleken. In een aantal gemeenten heeft dat geleid tot burgerinitiatief en zo tot het ontstaan
van ontmoetingsgroepen voor lhbti+-ers.

Harderwijk uitgelicht
In Harderwijk heeft in maart de tweede regenboogconferentie plaatsgevonden in het Huis
van de Stad. Gedeputeerde Bea Schouten heeft aan wethouder Gert Jan van Noort het
Regenbooggemeentebord overhandigd. Inwoners, organisaties en raadsleden zijn tijdens de
conferentie samen met elkaar in gesprek gegaan over hoe Harderwijk regenbooggemeente
wil zijn. De conferentie werd georganiseerd door Village People, de Leefbaarheidsalliantie,
de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk. De gemeente Harderwijk mag zich
sinds 2019 Regenbooggemeente noemen. Stichting Village People Harderwijk ontvangt
Regenboogsubsidie van de provincie Gelderland en van de gemeente Harderwijk. Stichting
Village People Harderwijk en COC Zwolle weten elkaar goed te vinden, we zijn blij met deze
warme band en werken graag met elkaar samen.

Pathé Gay Night Zwolle
In navolging van het gesprek in 2018 met Pathé Zwolle
over de mogelijkheden van een Pathé Gay Night in
Zwolle, hebben we in 2019 een vervolggesprek gehad.
Onze samenwerking hierin werd een feit. In mei werd
de eerste Pathé Gay Night gehouden in Zwolle. Een
geweldige opkomst, de hele zaal was gevuld met
enthousiaste mensen. Vanaf mei is er iedere eerste
woensdag van de maand Pathé Gay Night. Er is
gelegenheid voor en na de film een drankje te drinken
in de voyer naast de filmzaal. We hebben de suggestie gedaan een andere naam te
bedenken voor deze filmavonden, zodat een breder publiek dan gay zich aangesproken
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voelt. Helaas is het wijzigingen van deze merknaam niet eenvoudig. Wellicht en hopelijk
verandert deze naam in de toekomst.

Dodenherdenking
In tal van gemeenten neemt het COC deel aan de Dodenherdenking. Er wordt stilgestaan bij
de onderdrukking en vervolging van LHBTI’s wereldwijd tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. In Amsterdam en Den Haag zijn er bijeenkomsten bij het Homomonument in
die steden – in beide gevallen zorgen gebarentolken van Roze Gebaar er voor dat de
toespraken ook door doven en slechthorenden gevolgd kunnen worden. Op Zaterdagavond
4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument in het Ter Pelkwijkpark in
Zwolle voorafgegaan door de stille omgang. Tijdens de plechtigheid bij het centrale
monument droeg burgemeester Henk Jan Meijer een gedicht van Hagar Peeters voor. Ook
Tyza van Bruggen droeg een gedicht voor. Commissaris van de Koning Andries Heidema en
burgemeester Henk Jan Meijer hebben gezamenlijk een krans namens het openbaar
bestuur gelegd. Namens COC Zwolle hebben Johan Oving en Jacq Spin aan de
kranslegging deelgenomen.

Zelfmoordpreventie project QUEER!
Op initiatief vanuit het bestuur is in 2019 samenwerking gezocht met 113
Zelfmoordpreventie voor een regionaal zelfmoordpreventie project QUEER! Overijssel &
Noord- en Oost Gelderland.
Lhbti-ers denken 5 tot 7 keer vaker dan anderen aan zelfmoord en doen ook 4 keer vaker
een poging. Dagelijks overlijden 5 personen in Nederland door zelfdoding, Zie voor meer
info de factsheet van 113.nl: Factsheet suïcidaliteit lhbt-ers. Deze cijfers tezamen met het in
2019 gepubliceerde samenlevingsonderzoek acceptatie lhbti+-ers (onder inwoners in
Gelderland en Overijssel) zijn mede de aanleiding voor dit zelfmoordpreventie project. Voor
dit onderwerp moet aandacht zijn en daar willen we gezamenlijk iets aan doen.
COC Deventer, COC Twente Achterhoek, 113 Zelfmoordpreventie, GGD IJsselland,
Stichting Verscheurd, Stichting Village People Harderwijk, Deltion College, Hogeschool
Windesheim: Lectoraat GGZ & Samenleving, Vizier Oost en de gemeente Zwolle hebben
zich betrokken getoond en zijn hierin samenwerkingspartners. Ook een aantal regionale
GGD’s heeft zich betrokken getoond bij het QUEER project.
Het QUEER! project bestaan uit 2 delen. In het vierde kwartaal van 2019 is een storytelling
boekje oftewel booklet QUEER! gemaakt met verhalen van 12 lhbti-ers uit onze regio. Dit is
deel 1 van het project. Een onderdeel hiervan is ook de lancering van de rondreizende
expositie ‘QUEER’ (dit volgt in 2020).
Deel 2 van het project is het bieden van een op maat aangeboden GateKeeperTraining
(GKT) voor mensen die in hun (vrijwilligers)werk in contact komen met lhbti-ers. Tijdens de
GKT training wordt specifiek aandacht besteed aan de beschermde en risicofactoren van de
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queer (lhbtiq+) community en de uitdagingen waarmee zij te maken hebben. Ook biedt de
training tools om beter te leren signaleren en te praten over zelfmoord(gedachten).
Subsidiegelden die door de Provincie Overijssel beschikbaar zijn gesteld t.b.v. bevordering
van de sociale veiligheid van lhbti’s zijn aangesproken voor het financieren van dit regionale
project. Subsidie voor deel 1 is reeds toegekend, deel 2 wordt aangevraagd in 2020. Uitgifte
van de booklet QUEER!, de lancering van de expositie QUEER en de GateKeeper
Trainingen volgen in 2020.
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Zwolle Pride
Stichting Zwolle Pride organiseerde voor het eerst een 4-daagse Zwolle Pride in 2019. Een
flink gevuld programma met voor ieder wat wils. Bovenal was het een feest van
zichtbaarheid van de lhbti+ community met als klapstuk de Zwolle Pride Parade door de stad
Zwolle.
Veel vrijwilligers en bezoekers van onze ontmoetingsgroepen hebben meegelopen in de
Parade. Dankzij een financiële tegemoetkoming van Stichting Zwolle Pride specifiek voor
deelname aan de Parade door werkgroepen (vrijwilligers en bezoekers) van COC Zwolle, is
het extra goed gelukt met heel veel plezier en groots zichtbaar te zijn en mee te doen aan de
Parade. Op verzoek van Stichting Zwolle Pride heeft de voorzitter van COC Zwolle een
speech gehouden tijdens de openingsceremonie van de Zwolle Pride in de Statenzaal.
Club-T heeft een deel van het Pride programma georganiseerd, namelijk het Transgender
Rendez Vous op de zondag. Een goed bezocht onderdeel van de Zwolle Pride. De
combinatie van dialoog, voorlichting en make-over was een groot succes. In de Grote Kerk
hebben vrijwilligers van COC Zwolle op de zaterdag onze infostand bemand. Al met al een
fantastische Zwolle Pride, we kijken uit naar de volgende editie!

Coming Out Week
In de week rondom Coming Out Dag, 11 oktober, organiseerde De Stadkamer samen met
COC Zwolle een aantal bijeenkomsten.
Coming Out Dag is de dag waarop internationaal gevierd wordt dat iedereen open kan zijn
over wie ze zijn. Deze dag wordt elk jaar gevierd op 11 oktober en dit jaar was dat op een
vrijdag.
Het programma zag er als volgt uit:
Donderdagavond, vrijdagavond en zaterdag (10, 11 en 12 oktober) waren er verschillende
bijeenkomsten en workshops te bezoeken in De Stadkamer Zwolle.
●

Donderdag was er een bijeenkomst met gastspreker en schrijver Alex Bakker en een
optreden van Diva Shania. Alex Bakker kwam vertellen over zijn boek ‘Transgender
in Nederland. Een buitengewone geschiedenis'. Ook was er deze avond gelegenheid
om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

●

Vrijdag stond in het teken van workshops, in de vorm van een GSA-dag. Een GSA is
een groep leerlingen en docenten op een school die zich inzet voor acceptatie van
seksuele diversiteit en genderdiversiteit. De GSA-dag was bedoeld voor leerlingen
en docenten van scholen uit de regio. Het maakte daarbij niet uit of je al een GSA
had gevormd of niet: iedereen was welkom! De drie workshops van die avond gingen
over Paarse Vrijdag, onzichtbare groepen binnen lhbt+ en over het geven van
presentaties.
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●

Zaterdag waren COC Zwolle en Club-T de hele dag aanwezig met een
informatiestand. Ook was er deze dag de Genderbox van Mindmix: Hoe zit het bij
jou? Matcht het allemaal wel een beetje? De Genderbox vertelt je hoe het écht zit...
Het doel is om bewustwording te creëren over gender- en seksualiteitsnormen: over
hoe mensen vaak denken dat de categorieën: geslacht, expressie, “vallen op” en
genderidentiteit aan elkaar verbonden zijn. Je kunt nou eenmaal niet zomaar
ongestraft één categorie veranderen zonder dat de andere categorieën mee
schuiven... Of wel? Met deze genderbox werden bezoekers op een speelse manier
gevraagd om na te denken over identiteit, sekse, expressie en gender.

De Blije Borrel
De maandelijkse Blije Borrel van COC Zwolle, iedere
vierde zaterdag van de maand van 22-00 tot 04-00
uur in de Danskamer, blijft een gezellig succes en dit
jaar mochten we alweer het 2-jarig bestaan vieren in
de Blije Bovenzaal van Stadscafé Blij. Uiteraard met
de geweldige ondersteuning van onze huis DJ’s ‘Het
Recreatie Team’. Het was een geweldig gezellig en
druk verjaardagsfeest, hoe fijn dat we voor
bijzondere gelegenheden als deze kunnen uitwijken naar de Blije Bovenzaal met een
capaciteit van 275 personen. We hebben besloten de verjaardag van de Blije Borrel te
vieren de dag na Coming Out Dag. Het was daarmee een mooie afsluiting van Coming Out
Week in Zwolle.
De gastvrouw en gastheer van de Blije Borrel hebben ook dit jaar weer mensen ondersteund
in hun eerste keer Blije Borrel. Niet iedereen vindt het makkelijk of prettig de eerste keer
alleen te gaan. Door te merken dat je niet alleen bent, er iemand is om een praatje mee te
maken en dat je voorgesteld wordt aan anderen, voelt het voor de meesten al snel
vertrouwd en gezellig.
We zijn heel blij met de next step van Stadscafé Blij, namelijk een vast ontmoetings- en
uitgaansplek voor ‘lhbti of nie’ in Zwolle, de Danskamer! Iedere zaterdag!
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COC ambassadeur
In 2019 heeft het bestuur een profielschets gemaakt voor een nieuwe vrijwilligersfunctie:
COC Ambassadeur. Deze COC ambassadeur woont in een van de 23 gemeenten in ons
werkgebied en vervult de rol van informant en vraagbaak voor lhbti+ers in de eigen
gemeente en is de linking pin voor de community met COC Zwolle, het maatschappelijke
middenveld en de overheid. We willen als COC Zwolle dichterbij zijn en beter geïnformeerd
over wat er speelt en waaraan behoefte bestaat bij lhbti+-ers. Wat leeft en gebeurt er in
eigen gemeente op het terrein van veiligheid, acceptatie en emancipatie voor lhbti+-ers en
wat gebeurt er bijvoorbeeld niet waar vooral wél behoefte aan bestaat?
De COC Ambassadeur vervult de rol van ‘oren en ogen’ voor de lhbti-community en
stimuleert burgerinitiatief. We ondersteunen lhbti+-ers en hetero’s in hun eigen gemeente
om zélf van binnenuit verandering tot stand te brengen. De kracht van binnenuit heeft vaak
meer impact dan beïnvloeding van buitenaf. Bovendien bereiken we méér wanneer vele
hetero’s en lhbti+-ers meedoen aan het streven naar sociale acceptatie, gelijke rechten en
emancipatie. We streven naar een COC ambassadeur in elke van de 23 gemeenten in ons
werkgebied en zijn van plan deze in 2020 te gaan werven middels sollicitatie procedure. In
de toekomst komen de COC ambassadeurs en het bestuur twee keer per jaar samen voor
overleg. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd en gefaciliteerd door het bestuur van
COC Zwolle.

Regionale herdenking
Transgender Gedenkdag
Op 20 november is het Internationale Transgender
Gedenkdag. Jaarlijks worden de vele transgender
personen herdacht die in het afgelopen jaar door
geweld om het leven zijn gekomen. Met de
Transgender Gedenkdag wordt aandacht gevraagd
voor transfobie en solidariteit met de slachtoffers en
hun nabestaanden. Transgender Gedenkdag is in
1999 in de Verenigde Staten ontstaan, maar wordt
nu wereldwijd door talloze initiatieven
georganiseerd.
Club-T, Deltion College Zwolle, TNN en COC Zwolle
hebben een regionale herdenking georganiseerd op
21 november in Zwolle om stil te staan bij deze
verschrikkelijke gebeurtenissen en het leven van de
slachtoffers te herdenken en óók om hun levens te
vieren.
Tijdens de herdenking werd een lijst met de namen van alle slachtoffers uit de afgelopen
twaalf maanden op een scherm geprojecteerd.
13

Namens Deltion College Zwolle heeft Petra Visser de herdenkingsavond geopend en een
woord tot de aanwezigen gericht. Samen met Heleen Rompelman werd een grote kaars
ontstoken. Deze kaars symboliseerde de transgender gemeenschap in alle facetten.
De namen van een deel van de slachtoffers werden genoemd en de deelnemers die aan de
herdenking hebben deelgenomen konden een kaarsje aansteken ter nagedachtenis en ook
om hun leven te vieren.

Kennismaking Vizier Oost
Artikel1Overijssel en een aantal andere regionale antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) zijn
gefuseerd tot Vizier Oost eind 2019. Vanwege deze toch wel grote wijziging voor de ADV’s
in ons werkgebied en daaromheen, heeft een aantal bestuursleden een kennismaking
georganiseerd met de directeur van Vizier Oost. We hebben de intentie naar elkaar
uitgesproken graag samen te werken bijvoorbeeld met betrekking tot discriminatie, diversiteit
en weerbaarheid. Het is goed om te weten waar Vizier Oost voor staat gezien de
belangrijkheid van de onderwerpen als discriminatie, diversiteit en weerbaarheid. Daarom
hierbij informatie over waar Vizier Oost voor staat en beoogt:
●

●
●

●

●

Vizier wil werken aan een samenleving waarin verschillen mogen bestaan. Dat geldt
ook voor de collega's van Vizier onderling. Er worden kleine stappen gezet naar een
rechtvaardige wereld, waarin we in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, en zo
de kansen voor iedereen gelijker worden.
Vizier wil mensen bewust maken van de impact die discriminatie kan hebben. En
mensen een spiegel voorhouden.
Vizier is dé regionale adviesorganisatie voor Oost-Nederland ter voorkoming en
bestrijding van discriminatie. De organisatie waar iedereen aan denkt als er
gevoelens van en vragen rond uitsluiting zijn. Niet alleen het thema discriminatie
staat hierbij centraal, maar ook de thema's inclusie en diversiteit.
Vizier levert kwalitatief goede diensten voor mensen en organisaties, op
professionele wijze. Vizier is onafhankelijk en de medewerkers werken pro-actief en
in verbinding met anderen in het werkgebied. Vizier wil voor iedereen zichtbaar en
vindbaar zijn.
Vizier is geen meldpunt, maar Vizier heeft een meldpunt: discriminatieoost.nl. Het
meldpunt is laagdrempelig en faciliterend op het gebied van discriminatie of
gevoelens daarover.

Uiteraard is Bureau Gelijke Behandeling Flevoland er voor de inwoners van Flevoland als
ADV zoals Artikel1 Noord Oost Gelderland dat is voor de inwoners van Noord- en Oost
Gelderland.
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Regenboogfestival Zwolle
In december vond voor de tweede keer het Regenboogfestival Zwolle plaats, wederom in
samenwerking met Club-T en de infostand van COC Zwolle. De dag stond in het teken van
lhbti en inclusie. Zes bestuurders uit de regio ondertekenden op dit festival een verklaring
van inzet om regionaal met dit thema aan de slag te gaan.

Burgemeester Peter Snijders van gemeente Zwolle verzorgde de opening. Tijdens dit
plenaire gedeelte vond ook de ondertekening plaats van de regionale verklaring. De
verklaring werd ondertekend door bestuurders van de gemeenten Zwolle, Kampen, Dalfsen,
Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland. Het festival heeft voornamelijk als doel om
professionals, beleidsmakers en bestuurders handvatten te bieden, te inspireren én te
motiveren zich nog actiever in te zetten voor lhbti en inclusie.
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Onze werkgroepen
De coördinatoren van onze werkgroepen hebben net als in voorgaande jaren een aandeel
geschreven voor het jaarverslag van 2019. Deze kunt u in het navolgende lezen.

Voorlichting
2019 was een turbulent én succesvol jaar voor de voorlichting. Er was veel verloop bij de
voorlichters en helaas hebben een paar oudgedienden afscheid genomen. Er zijn echter ook
veel nieuwe voorlichters bijgekomen, zo eindigden we 2019 met een groep van 20 actieve
voorlichters. Nieuwe voorlichters hebben voornamelijk gereageerd op oproepen via social
media of meldden zich via via aan. Er was een flinke vraag naar voorlichtingslessen in 2019,
waarin we vrijwel allemaal konden voorzien. Het was erg mooi om te merken dat er zowel
nieuwe aanvragen werden gedaan door scholen als jaarlijks terugkerende aanvragen. Ook
zijn we gevraagd om een info-avond te ondersteunen van een vereniging alsmede een
bijeenkomst van een politieke partij. De aanvragen kwamen vanuit de hele regio.
Naast het voortzetten van het project ‘THINK’ (36 voorlichtingslessen) in de gemeente
Zwolle, hebben we ook onze medewerking verleend aan het ‘Overloper’ project van de
gemeente Dalfsen. Hiervoor hebben we drie lessen mogen geven op de basisschool aan de
groepen 7 en 8. Op het voortgezet onderwijs hebben we 41 lessen gegeven en in het
beroepsonderwijs (ROC/MBO/HBO) 31 lessen. Dit maakt het een totaal van 113 gegeven
voorlichtingen in 2019.

THINK
Onder het kopje voorlichting werd al beschreven dat in 2019 een 36 tal voorlichtingen door
de voorlichters team zijn gegeven binnen het programma van THINK. De sociaal emotionele
leerlijn THINK wordt inmiddels toegepast op alle voortgezet onderwijs instellingen in Zwolle
en een enkele MBO instelling. THINK kreeg zelf landelijke aandacht. De minister en de
staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het
THINK programma in Zwolle bezocht en gaven aan zeer enthousiast te zijn. Er zijn
sindsdien concrete plannen het THINK programma, allereerst op proef, ook aan te bieden op
voortgezet onderwijs instellingen in andere gemeenten. Mochten er gezien de
ontwikkelingen gevolgen zijn voor het voorlichters team m.b.t. uitbreiding van het aantal
lessen, dan worden daar in goed overleg wederzijdse afspraken over gemaakt.
We hebben eind 2019 geen coördinator meer specifiek voor THINK. Vooralsnog neemt de
coördinator van de werkgroep Voorlichting deze taak op zich.
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GSA
Een GSA is een groep leerlingen en docenten op een school die zich inzet voor de
acceptatie van lhbti. De letters GSA staan voor Gender & Sexuality Alliance (vroeger Gay
Straight Alliance). Vanuit COC Nederland bestaat er sinds 2008 het GSA Netwerk dat de
GSA’s ondersteunt en nieuwe landelijke acties verzint. De grootste actie is Paarse Vrijdag,
een dag waarop scholieren en docenten paars dragen om te laten zien dat ze lhbti’ers
accepteren en dat iedereen zichzelf kan zijn op school. Scholieren kunnen zelf gratis een
pakket met actiemateriaal bestellen bij het GSA Netwerk. Daar zitten onder andere posters,
armbandjes en genderdiverse toiletstickers in. Sinds 2017 zijn er bij veel van de regionale
COC’s GSA-coördinatoren begonnen, zo ook bij COC Zwolle. De GSA-coördinatoren
ondersteunen eveneens de GSA’s en ze organiseren regionale GSA-dagen om de GSA’s
samen te laten komen om kennis en ervaringen te laten uitwisselen. Die GSA-dagen zijn
voor leerlingen en docenten die al een GSA hebben op hun school of juist een GSA willen
opstarten.
In 2019 was er wederom een GSA-dag in oktober in het kader van de Coming Out Dag.
Eerst hebben we gezamenlijk pizza gegeten en kennisgemaakt met elkaar, vervolgens zijn
we naar De Stadkamer gegaan waar de GSA-leerlingen 3 workshops konden volgen. De
workshops gingen over Paarse Vrijdag, aseksualiteit en over hoe je op school een
presentatie over je GSA kan geven. Tussendoor was er ook tijd om ervaringen uit te
wisselen met elkaar en tips te delen over wat je kan doen met je GSA. Het was een hele
geslaagde dag met 19 GSA-leerlingen in totaal. De workshops in De Stadkamer waren vrij
toegankelijk en daardoor was er ook een aantal andere geïnteresseerden bij. De
GSA-leerlingen kwamen van de scholen: Deltion College, Gymnasium Celeanum, JenaXL,
Carmel College Emmen, Greijdanus en Cibap.

Redactie
Na een aantal brainstorm en contentstrategie sessies onder
leiding van DocMerk eind 2018, was 2019 het eerste officiële
werkjaar van de werkgroep “redactie”. De redactie is van start
gegaan met zes vrijwilligers, en telde eind 2019 negen
vrijwilligers. Samen hebben zij zich sterk gemaakt om onze
achterban te voorzien van nieuws, informatie, opinie en
achtergrond, evenals nieuw beeldmateriaal.

In totaal zijn er 12 terugkerende rubrieken opgezet en zijn er 35
artikelen / foto-reportages gepubliceerd. Dit is ook gedeeld op de
Social Media kanalen Facebook & Instagram, van waaruit het
door bezoekers verder kon worden gedeeld. Vanuit verschillende
hoeken kwamen er enthousiaste reacties.
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Infostand
In 2019 was de infostand van het COC
aanwezig op diverse festivals en
bijeenkomsten:
De plaatsen waar het COC al vaker
zichtbaar was: Bevrijdingsfestival
Zwolle, FullColour Kampen, Festival
OORD Emmeloord, Coming Out dag
op Deltion en HBO Bruisweek. Ook
waren er in 2019 een aantal eerste
keren: een bijeenkomst in de
Stadkamer rondom het thema suïcide
en genderdiversiteit (januari), een bijeenkomst met de regenboog gemeente Harderwijk, een
bijeenkomst in Ermelo, de Donderdag Meppeldag (augustus), tijdens de eerste Zwolle Pride
(augustus) en een grote activiteit in de Stadkamer in Zwolle rondom de coming out week (in
samenwerking met de werkgroepen GSA en Club-T).
De groep is in 2019 uitgebreid met een
aantal vrijwilligers en bestaat eind 2019
uit 20 personen. Ook andere
vrijwilligers van COC Zwolle zorgen
voor een goede bemensing van de
infostand. Afgelopen jaar zijn er in en
rondom de infostand weer veel mooie
gesprekken gevoerd, om mensen te
informeren en zichtbaar te zijn. Een
aantal van deze gesprekken heeft
geleid tot nieuwe bezoekers bij andere
COC activiteiten (Jong&Out, Club-T en
de Blije Borrel). Ook zijn er meer
mensen - via de infostand - actief
geworden als vrijwilliger bij COC Zwolle. Het materiaal van de stand is geactualiseerd
(geschiedenis banner), en er zijn nieuwe manieren bedacht om met bezoekers in gesprek te
gaan (bijvoorbeeld d.m.v. reactie briefjes).
Een aantal getallen:
15 bijeenkomsten infostand - 20 vrijwilligers - 9 bijeenkomsten in Zwolle - 6 bijeenkomsten in
de regio - 5000 buttons uitgedeeld - voor de 1ste keer op een Donderdag Meppeldag - bij 2
gemeente bijeenkomsten (Harderwijk en Ermelo) - bij de 1ste Zwolle Pride.
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Veiligheid
Sinds november 2019 heeft COC Zwolle een veiligheidscoördinator en een
aandachtsfunctionaris veiligheid in het bestuur. Omdat we nu een veiligheidscoördinator
hebben binnen de vereniging, hebben we een werkgroep in oprichting geformeerd.
Voorheen waren de werkzaamheden van de veiligheidscoördinator onderdeel van de taken
van de voorzitter van de vereniging.
De veiligheidscoördinator is er voor mensen binnen en buiten de vereniging en zal
zorgdragen voor eventuele bemiddeling bij ernstige situaties rondom discriminatie en geweld
wanneer daarom gevraagd wordt. De veiligheidscoördinator kan zelf initiatief tonen in het
contact opnemen met een (vermeend) slachtoffer van discriminatie en geweld. Ook het
signaleren van belangrijke ontwikkelingen inzake veiligheid in de provincie, steden, dorpen
en wijken hoort bij deze functie. De veiligheidscoördinator staat in contact met: politie, Roze
in Blauw, Openbaar Ministerie, gemeenten en ADV’s in ons werkgebied.
De veiligheidscoördinator wordt doorgaans ondersteund door veiligheid buddy’s. In 2020
gaan we verder met werven van veiligheid buddy's.
Mocht jij hulp nodig hebben, wil je helpen of heb je tips voor de veiligheidscoördinator?
Neem dan gerust contact op via veiligheid@coczwolle.nl.

Café Oké
In 2019 hebben we wederom gebruik gemaakt van de locatie “De Enk”. De ruimte wordt als
prettig ervaren en de samenwerking met de Enk verloopt goed. In 2019 is het aantal
vrijwilligers gelijk gebleven. Het bezoekersaantal is stabiel gebleven, tussen de 10 en 15.
Opvallend dat er steeds nieuwe deelnemers Café Oké weten te vinden en zij zijn
enthousiast over deze maandelijks bijeenkomst. Verder zijn we in 2019 doorgegaan met
thema’s zoals; Sint, Kerst, Bingo, Muziek, Relaties, het eigen verhaal. In 2020 gaan we met
deze aanpak verder. Daarbij willen we ook een keer naar een café Oké in een andere
plaats.

Club-T
Club-T organiseert maandelijks een ontmoetingsmiddag en spreekuur voor transpersonen,
voor crossdressers, genderqueers en voor mensen die zoekende zijn naar hun
genderidentiteit.
In de voorgaande jaren hebben we ons netwerk flink uitgebreid en is er samenwerking
gezocht met maatschappelijke partners, TNN, Transgender en Geloof en Vizier Oost
(voormalig Artikel1Overijssel). Dit zijn contacten die we moeten blijven onderhouden en die
ons ook de nodige voordelen verschaffen, denk daarbij aan kennis en netwerk.
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We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan zichtbaarheid van transpersonen, Denk
bijvoorbeeld aan de Club-T infostand, als onderdeel van de algemene infostand van COC
Zwolle.
Ook hebben we in 2019 een aantal keren mogen zwemmen (3 bijeenkomsten genaamd het
Zwemspektakel) en dat was een groot succes. Drie maal een geweldige opkomst met mooie
en soms ook verdrietige verhalen van deelnemers. Sommige bezoekers hadden al een
aantal jaar niet meer gezwommen vanwege de ervaring met persterijen, discriminatie of
uitsluiting.
Club-T geeft geregeld voorlichtingen, soms ook in samenwerking met de voorlichtingsgroep
van COC Zwolle.
In het kader van zichtbaarheid kunnen we o.a. de Zwolle Pride benoemen, waar we met een
eigen wagen hebben deelgenomen aan de parade. Dit is tevens één van de hoogtepunten
van het afgelopen jaar. Een ander is toch echt wel het Regenboogfestival gehouden op 2
december. Club-T heeft samen met Asselien van Dijk een mooie workshop mogen
verzorgen over transgender personen.
Het jaar 2019 was een goed jaar met fijne contacten, met maatschappelijk betrokken
mensen en organisaties, waarbij de zichtbaarheid weer is vergroot.

Connected
Het aantal vrijwilligers is in 2019 toegenomen, waardoor we een sterkere bezetting op de
verschillende azc’s hebben (AZC Dronten, AZC Luttelgeest en AZC Hardenberg). Zodoende
is meer rust ontstaan bij de vrijwilligers. Het aantal vluchtelingen in de verschillende AZC’s
neemt nog steeds toe, waardoor we minimaal 1x per maand gesprekken voeren (maximaal
5
gesprekken per dag). De focus lag ook dit jaar op het voeren van gesprekken en niet zozeer
op het organiseren van activiteiten. Onze doelstelling is ook dat wij de vluchtelingen zoveel
mogelijk willen helpen op sociaal-emotioneel vlak. We geven ze wel adviezen waar ze heen
kunnen. Zo kunnen ze deelnemen aan activiteiten vanuit het COC Zwolle of naar feestjes in
de buurt. Wel op eigen kosten. We hebben veel positieve reacties gehad van vluchtelingen
die onze inzet heel erg hebben gewaardeerd.
Elk AZC heeft nu een eigen contactpersoon met eigen e-mailadres, zodat de afspraken
soepeler verlopen. Elke vrijwilliger heeft nu een visitekaartje die ze aan de vluchtelingen
kunnen geven, zodat ze weten hoe ze contact kunnen zoeken met ons.
Helaas is het nog niet gelukt om tot een goede samenwerking met AZC Harderwijk te
komen. Dit komt voornamelijk doordat we niet tot overeenstemming kunnen komen met het
AZC over een geschikte gespreksruimte.
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Er is dit jaar een handleiding gemaakt voor nieuwe vrijwilligers, met daarin belangrijke zaken
die je moet weten om een goed gesprek te kunnen voeren.
Met het COA hebben we een goed contact en er is een erg prettige samenwerking, waarin
we ook met elkaar meedenken. Voorbeelden hiervan:
Tijndens de Pride Walk in Zwolle konden ook vluchtelingen meelopen, wat een groot succes
was. Op de open dag van het AZC in Luttelgeest hebben we ook dit jaar weer met een
infostand van COC Zwolle gestaan.. We hebben flink wat buurtbewoners kunnen laten
kennismaken met het werk dat wij doen. We hebben ook op verschillende manieren in het
nieuws gestaan:
Connected heeft geholpen bij het totstandkomen van het huwelijk tussen twee vluchtelingen
in het AZC Dronten. Dit was een zeer positieve ervaring! Helaas waren er ook minder fijne
berichten, maar wij hebben geprobeerd dit goed op te lossen, in goede samenwerking met
het COA en COC Nederland. Als Connected hebben we goed contact gehad met de
betreffende vluchtelingen, die ons (gelukkig) niets kwalijk nemen, ook al werd in de media
anders gesteld.
Veel AZC’s organiseren nu lhbti café's waar wij als COC, indien mogelijk, ook aan
deelnemen, om zo te zorgen dat de samenwerking tussen alle partijen (vluchteling, COA en
COC) nog soepeler verlopen.
Voor 2020 willen we graag een vaste bezetting per AZC met een aantal vrijwilligers, zodat
we eventuele uitval kunnen indekken. Ook willen we kijken welke mogelijkheid er dan toch
nog is om de vluchtelingen uit Harderwijk te woord te staan. We willen ook meer contact
gaan zoeken met collega COC’s (waaronder COC Friesland) om good practice met elkaar te
delen.
Veiligheid is een belangrijk punt voor Connected dit jaar: veiligheid van de bewoners,
veiligheid op het AZC en veiligheid in de breedste zin van het woord! Ons doel is om de
samenwerking met verschillende instanties, zoals het COA, Roze in Blauw, te verbeteren.
Ook willen we de nieuwe veiligheidscoördinator van COC Zwolle hierbij inzetten.
Al met al een fijn jaar waarin wij veel hebben kunnen betekenen voor de vluchtelingen in ons
werkgebied. Er is nog steeds werk aan de winkel!

ExpresZo
Expreszo organiseert bijeenkomsten voor lhbti jongeren tussen de 18-26 en heeft in 2019
mooie stappen voorwaarts gemaakt. We verwelkomen nu maandelijks tussen de 10-15
jongeren in Café de Gezelligheid, dezelfde plek waar Jong&Out ook bijeenkomsten
organiseert. Dit hebben we zo besloten omdat zo de doorstroming van Jong&Out richting
Expreszo misschien wat makkelijker is voor de jongeren, het vindt nu immers plaats op
dezelfde locatie. In 2019 heeft Expreszo ook de nodige uitjes georganiseerd, dit doen wij
meestal één keer in de drie maanden en je dient je dan van tevoren op te geven. Zo zijn we
een keer gaan bowlen, hebben we glow in the dark midgetgolf gespeeld, een escaperoom
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getrotseerd en zijn we in juni in een park gaan picknicken. De afwisseling slaat aan en het
COC Zwolle neemt een deel van de kosten voor haar rekening, zodat het voor de jongeren
betaalbaar blijft. Voor de rest blijkt de groep ook behoefte te hebben aan reguliere
bijeenkomsten bij de Gezelligheid, waar we vaak een spel spelen en ook meer serieuze
gesprekken voeren over onderwerpen die spelen bij de jongeren. We kunnen terugkijken op
een geslaagd jaar!

ITC = Support
ITC is officiëel van naam gewijzigd in Support in de najaars ALV van 2019. Deze naam geeft
beter weer waar de werkgroep voor staat en doet. Ook is er sinds 2019 een nieuwe
coördinator. Support is een werkgroep die begeleiding (geen hulpverlening) biedt aan
lhbti+-ers die het bijvoorbeeld spannend of lastig vinden voor het eerst naar een van de
ontmoetingsgroepen van COC Zwolle te gaan of naar de Blije Borrel. Support wordt tevens
geregeld ingezet naar aanleiding van hulpvragen van bijvoorbeeld ouders en/of voor hun
kind. Een persoonlijk gesprek is mogelijk en daar wordt graag gebruik van gemaakt. Ook
wordt geregeld een beroep gedaan op Support door mensen die zelf bellen met COC Zwolle
of door maatschappelijke hulporganisaties of Switchboard.nl die, met toestemming van de
persoon waar het om gaat, informatie vragen en contact zoeken, omdat diegenen zelf de
weg naar het COC Zwolle niet of lastig kunnen vinden.
Support kan het beste omschreven worden als een werkgroep die een verbindende rol heeft
binnen en buiten de vereniging en het heel goed verstaat betrokken en dichtbij te zijn en
indien nodig door te verwijzen naar de juiste persoon, werkgroep of instantie.

Jong&Out
2019 is het zesde jaar dat er in Zwolle Jong&Out meetings georganiseerd werden, op elke
derde zaterdag van de maand in de bovenzaal van Café de Gezelligheid in Zwolle. De
bijeenkomsten werden bezocht door een stabiele groep van ongeveer 15 à 20 jongeren. De
jongste bezoeker was 12 jaar en de oudste 18 jaar. Slechts een enkele meeting, die in de
zomervakantie en in de toetsen-periodes, werd minder bezocht. Ook was er in 2019 een
meeting met de meeste bezoekers ooit, namelijk 25 jongeren. Er is een heel natuurlijk
verloop van bezoekers, er komen nieuwe jongeren bij en anderen gaan weer omdat ze te
oud zijn of zich te oud zijn gaan voelen voor de groep. Nieuwe jongeren worden vrijwel
meteen opgenomen in de groep. Tijdens de meetings werden verschillende activiteiten
georganiseerd zoals spelletjesmiddagen, een filmmiddag, Quizzen, een
Sinterklaasfeest en een Kerstbingo. De meetings trekken lhbti jongeren aan vanuit de regio
alsook ver daarbuiten, iets waar wij als werkgroep erg trots op zijn. De samenwerking met
Café de Gezelligheid loopt bijzonder goed.
In 2019 is de ontmoetingsgroep voor het eerst erop uit geweest. Wij zijn met een groep van
20 jongeren (per bus) naar Walibi geweest. Dit is zeer succesvol gebleken.
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Op initiatief van Jong&Out COC Nederland zijn we begonnen met een social media
vrijwilliger voor Jong&Out Zwolle, om deze ontmoetingsgroep nog bekender te maken en er
zijn enkele nieuwe begeleiders bijgekomen door te werven via social media. De werkgroep
bestaat uit vijf begeleiders, inclusief de coördinator.

Lhbti & geloof
Eind november 2019 is op initiatief vanuit het bestuur een voorbereidingsgroep geformeerd
in samenwerking met Stichting Verscheurd en de Stadspastor van Zwolle. Vanuit
verschillende gesprekken met individuen weten we dat er behoefte is aan gespreks
mogelijkheid en ontmoeting specifiek voor lhbti+-ers die gelovig zijn.
Lhbti & geloof is een werkgroep in oprichting en heeft een coördinator. Tevens is een
e-mailadres specifiek voor deze werkgroep i.o. aangemaakt. De volgende tekst is een
introductie van Lhbti & geloof:
Help, ik ben religieus en lhbti+-er... Kan dit? Hoe moet ik omgaan met reacties uit mijn
omgeving, zoals bijvoorbeeld van mijn familie of mijn geloofsgemeenschap? Hoe kan ik me
thuisvoelen met mijn seksuele- en genderidentiteit bij de geschriften zoals de Bijbel, de
Koran, de Torah/Tenach, etc?
Herken je je in bovenstaande of wil je gewoon (anoniem) contact hebben met iemand om je
verhaal te doen, handvatten te krijgen of gewoon eens praten over jouw situatie?
Of ben je juist op zoek naar gelijkgestemden en wil je graag met hen praten over de dingen
waar jij tegenaan loopt? Ook dat kan! We willen een maandelijkse bijeenkomst organiseren.
We willen dat ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen centraal staan.
Wil je meer weten? Mail dan naar geloof@coczwolle.nl.
In 2020 wordt een vervolg gegeven aan de inhoud en activiteiten van deze werkgroep i.o.

Respect2Love
Respect2Love heeft in 2019 de bijeenkomsten
verplaatst naar AZC Dronten aangezien meerdere lhbt
vluchtelingen graag naar de bijeenkomsten komen.
Het waren gezellige bijeenkomsten. Helaas heeft de
coördinator moeten besluiten voorlopig te stoppen
met de werkzaamheden voor Respect2Love. Na goed
overleg bleek er geen mogelijkheid te zijn deze
ontmoetingsgroep te vervolgen zonder coördinator.
Daarom zijn de bijeenkomsten van Respect2Love voor onbepaalde tijd opgeschort.
Uiteraard blijven we in ons netwerk zoeken naar een nieuwe coördinator voor deze
belangrijke ontmoetingsgroep.
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Roze ouderen
In 2019 heeft de werkgroep verder vorm gekregen. Maar het blijft ook zoeken naar de juiste
invulling. Er zijn twee sessies in de Enk gehouden om de behoefte van roze ouderen te
inventariseren. Centrale vragen daarbij waren; “Wat mis je op het gebied van Roze
Ouderen? Waar heb je ondersteuning nodig, op gebied van wonen, zorg, zingeving en vrije
tijd.” Het zijn waardevolle sessies geweest met 8 deelnemers. Met de uitkomst van deze
sessie gaan we in 2020 verder. De werkgroep heeft een activiteit georganiseerd, “roze
wandeling”, die succesvol verliep met 7 deelnemers.
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Afsluitend
Niet onbelangrijk om te noemen is ons bestuurlijk overleg eind januari met de Commissaris
van de Koning van de Provincie Overijssel (Regenboog Provincie), Andries Heidema, samen
met de voorzitters van COC Twente Achterhoek en COC Deventer. Het was een fijne
kennismaking en een verdiepend gesprek over onderwerpen waarin we met elkaar kunnen
samenwerken. Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen, heeft dit overleg reeds
bijgedragen tot ondersteuning, samenwerking en financiële steun voor bijvoorbeeld het
project QUEER! en de Verklaring van Inzet voor lhbti samen met 6 gemeenten in de kop van
Overijssel.
De jaarlijkse kerstbingo van COC Zwolle in de Enk was ook dit jaar weer een feest voor de
geest. De opkomst van 156 bingospelers bleek een succesvolle uitdaging voor de
medewerkers van de Enk, chapeau voor de organisatie! Wat was het gezellig en wat hebben
we gelachen met bingo presentator Sportieve Greet vergezeld door co-host Kerstman Henk.
Deze editie werd een recordbedrag bij elkaar gespeeld van netto EURO 2156,-. Fantastisch!
We hopen dat dit jaarverslag u een goed en overzichtelijk beeld geeft van de
werkzaamheden van COC Zwolle in 2019. We kunnen niet vaak genoeg benoemen dat we
ontzettend dankbaar zijn voor de inzet en betrokkenheid van onze leden en vrijwilligers. Een
tastbare blijk van waardering hiervoor was een kerstkaart aan al onze leden en een
cadeaukaart voor al onze vrijwilligers.
Uiteraard zijn we even zo dankbaar voor de prettige samenwerking met een groeiend aantal
organisaties. In het bijzonder willen we hierbij de gemeente Zwolle bedanken voor de
samenwerking als centrumgemeente (sinds oktober 2019) voor inclusie en diversiteit in de
kop van Overijssel en als verlener van jaarlijkse gemeente subsidie en Regenbooggelden
(via het Ministerie van OCW).
Na vaststelling in de ALV (najaar 2020) alhier een link plaatsen naar het financieel
jaarverslag 2019 COC Zwolle.
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Algemene gegevens
COC Zwolle
www.coczwolle.nl
info@coczwolle.nl
Westerlaan 51 Kantoor H1.4
8011 CA ZWOLLE
Telefoon: 06 82818227
IBAN: NL69 INGB 0691 8612 69
KvK: 05066398
ANBI gegevens COC Zwolle
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