Homoseksualiteit de normaalste zaak van de
wereld maken. Dat is waar we ook in 2014 voor
gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over
onze doelstellingen voor het komende jaar.
Onmisbaar daarbij is onze vrijwilligersorganisatie: ruim honderd mensen die zich inzetten
voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan

2014

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.

Vastgesteld door ALV COC Zwolle op 11 december 2013

continu
Continuïteit is ook in 2014 een belangrijk thema. Voor
vrijwel alle werkgroepen van COC geldt dat het lastig is
om voldoende mensen te vinden om onze ambities waar
te kunnen maken. Daarom voeren we een actief vrijwilligersbeleid om vrijwilligers te werven en te behouden.
In 2014 gaat de aandacht bij de werving van vrijwilligers
meer uit naar een projectmatige inzet c.q. beschikbaarheid van vrijwilligers. Naar verwachting draagt een duidelijke opdracht in een afgebakende tijdsduur bij aan een
toename van de bereidheid om bij te dragen aan de vereniging. Om vrijwilligers te behouden besteden we veel aandacht aan bewustwording en het operationaliseren van
de doelstelling van COC Zwolle bij nieuwe vrijwilligers.
Ook in financiële zin is continuïteit belangrijk. De inkomsten vanuit het café staan onder druk. Gezien
de rol die het COC speelt in het maatschappelijke
krachtenveld is een grotere bijdrage vanuit de overheid, in de vorm van al dan niet projectmatige subsidies, terecht. Daarnaast gaat COC Zwolle zich richten op andere bijdragen. Deze inkomsten moeten we
actief verwerven, hiervoor doet een nieuw in te stellen werkgroep in mei 2014 een aantal voorstellen.
Kamperstraat 17 is al geruime tijd de thuisbasis van COC
Zwolle. In mei 2013 heeft de ALV ingestemd met een besluit een werkgroep Kamperstraat in te stellen. Het doel
van deze werkgroep is te komen tot een plan van aanpak
en de realisatie daarvan betreffende het eigendom van
ons pand. Dit heeft geresulteerd in de actie DOEHET.
De ALV heeft hier in oktober 2013 groen licht voor gegeven. Naar verwachting resulteert de actie DOEHET
in het eerste kwartaal van 2014 in de aankoop van het
pand aan de Kamperstraat 17. Naast een hypothecaire
lening van een bank moet er door de leden over een periode van vijf jaar € 100.000 bij elkaar worden gebracht.

zichtbaar
COC Zwolle wil zichtbaar zijn. In 2013 is voor de
tweede keer intensief samengewerkt met de gemeente Zwolle tijdens de Coming Out Dag. In 2014
willen we op meerdere momenten gezichtsbepalend aanwezig zijn in het werkgebied van COC Zwolle en in Zwolle in het bijzonder. Natuurlijk tijdens
de Coming Out Dag en Roze Zaterdag, 5 mei op de
bevrijdingsfestivals en het Full Color Festival Kampen maar ook met een verkiezingsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast creëren we zichtbaarheid
natuurlijk met een website, sociale media, in de regionale
(gedrukte) media, met een café in de binnenstad van Zwolle, maar ook op het Stratenfestival, tijdens evenementen in de regio en op scholen in het gehele werkgebied.

speerpunten
integratie in allochtone kring

•
•
•

•

Onderhouden en uitbouwen samenwerking met bezoekvrouwen Travers Welzijn.
Verzorgen voorlichtingen voor samenwerkingsverbanden van allochtonen.
In samenwerking met COC NL onderzoeken wat
COC Zwolle kan betekenen voor asielzoekers en
AZC’s.
Uitvoeren van het koploperplan ism gemeente Zwolle en integratieraad.

gespreksgroep / itc

•

•

•

Het blijkt dat het lastig is om tegelijkertijd voldoende
deelnemers bij elkaar te krijgen om een gespreksgroep te starten. In 2014 moet duidelijk worden in
welke vorm de werkgroep doorgaat en een aanvulling kan zijn op internetfora en social media.
Voorlopig zal de gespreksgroep zich richten op “hulp
op maat”, meer gericht op de individuele hulpvraag.
De werkgroep heeft daarin een begeleidende, verwijzende functie.
De gespreksgroep werkt samen met de voorlichtingsgroep, Inside-out, Café Oké en de activiteitengroep

voorlichting

•

•
•
•
•

De voorlichtingsgroep gaat onderzoeken wat zij kan
betekenen bij voorlichting over seksuele diversiteit
op basisscholen
Ruim 80 voorlichtingen bij bekende en nieuwe scholen en instellingen.
Meer gezamenlijke projecten met samenwerkingspartners zoals GGD en Artikel 1.
Ondersteuning bieden bij het opzetten van GSA’s.
Kennis binnen het team op peil houden en delen.

hulp en
voorlichting

algemeen

•
•

•
•

•

•

•
•

Heroriëntatie op gezicht en naam van het café.
Uitbreiding van de teams die de activiteiten organiseren. Hierbij ook meer projectmatige inzet van vrijwilligers.
Een verdere inzet van social media bij de promotie
van activiteiten.
Verbeteren van de samenwerking tussen de diverse
teams op de zaterdagavond (DJ’s, barteam en eventueel watch-it).
Focus op continuïteit en organisatie bij reguliere activiteiten Zondagmiddag- en Stijldanscafé. Karaoke,
jongerenavond Inside Out en Watch-It.
Meer aandacht voor coaching van barmedewerkers
op professionaliteit, gastvrijheid en gezelligheid.
Daarbij het uitstralen van de visie van COC Zwolle
met de bijbehorende gemeenschappelijke normen
en waarden.
De jongerenavond Inside Out bouwen we verder uit,
al dan niet met externe ondersteuning.
In aanvulling op bovenstaande wordt de werkgroep
Jong&Out in samenwerking met COC NL opnieuw
opgezet. Beide laatste punten verdienen aandacht
om als COC Zwolle ook de aansluiting met de jeugd
te behouden.

viva la diva

•

•
•

Fantastische feestavonden met als doel ontmoeten
voor vrouwen, elke laatste zaterdagavond van de
maanden februari, mei, augustus en november.
Geen specifieke thema’s, wel verrassende elementen.
Alle activiteiten blijven in 2014 op de zaterdag
plaatsvinden.

activiteiten

café oké

•

•

•

•

•

Heroriëntatie van de opzet van activiteiten, waarbij
de programmering met de huidige en nieuw te ontwikkelen activiteiten verder geoptimaliseerd wordt.
Daarbij een 6-tal grote thema-avonden per jaar,
naast de vaste activiteiten rondom Nieuwjaar en
Koninginnedag en natuurlijk de organisatie van het
Stratenfestival.
Het ontwikkelen van activiteiten die zich niet alleen
op de zaterdagavond maar ook op andere avonden
c.q. dagdelen richten.
Het ondersteunen van andere werkgroepen en het
initiëren van nieuwe initiatieven. Hiermee meer focus op doelgroepen, zoals oud-bezoekers maar ook
nieuwe bezoekers zoals jongeren en studenten.

•

•
•

•

Organisatie maandelijkse ontmoetingsmiddag voor
mensen met een beperking.
Het verder uitwerken van de nieuwe activiteit voor
jongeren: de organisatie van speciale middagen voor
jongeren.
Daarnaast ook via social media zoals Facebook meer
jongeren proberen te bereiken.
De opbrengsten oogsten van de inzet van de folder
door een stijging van het bezoekersaantal op de ontmoetingsmiddagen en frequentere contacten met
instellingen.
Het geven van voorlichting over homoseksualiteit en
een beperking aan instellingen, opleidingen, familieraden en studenten.

speerpunten

cafe en
activiteiten

speerpunten

bestuur

•

vereniging
•

magazine

•

•
•
•

Het Magazine heeft in oktober 2013 een doorstart
gemaakt. Met een vernieuwde en uitgebreide redactie brengen we in 2014 een viertal edities uit.
Het Magazine besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen op LHBT gebied, zowel intern als extern.
Dankzij nieuwe adverteerders door een actief acquisitiebeleid is het Magazine kostenneutraal.
Gezien de positieve reacties op de laatste editie en
de uitkomst van de telefonische enquête in 2012
blijft het Magazine vooralsnog in zijn papieren vorm
bestaan.

•

•

Hoewel het bestuur van COC Zwolle redelijk ‘op
sterkte’ is, missen we menskracht. Doel voor 2014
is om het bestuur uit te breiden naar zeven leden om
zo de continuïteit te waarborgen en de werkdruk beter te kunnen verdelen.
Een ander belangrijk streven is verdere kostenbesparing, onder andere in de kosten voor het pand. Bij
de aankoop van het pand adviseert de pandcommissie, die optreedt als beheerder van het pand, het bestuur over de bedrijfsvoering qua huisvesting.
Meer verhuur aan derden draagt bij aan een gezondere exploitatie van het pand. Hoewel het een lastig
punt is moet hiervoor geïnvesteerd gaan worden.
Voortdurende aandacht is er voor onze bedrijfsvoering, gericht op veiligheid, professionaliteit, effectiviteit en efficiency.

coc flevoland

•

•

•

•

In 2013 is COC Flevoland zich gaan positioneren
als een werkgroep van COC Zwolle met een hogere
mate van autonomie dan de reguliere werkgroepen.
Dit wordt in 2014 geformaliseerd.
COC Flevoland blijft zich als werkgroep van COC
Zwolle op de provincie Flevoland richten. Daarbij
wordt intensief samengewerkt met Bureau Gelijke
Behandeling Flevoland.
Met de voorlichtingsgroep gaat de werkgroep COC
Flevoland samenwerken op het gebied van voorlichtingen voor scholen, intake en training van voorlichters en te hanteren methodieken.
Zichtbaarheid en ontmoeting hebben prioriteit.
Naast de 4 mei herdenkingen en de 5 mei vieringen,
de roze week, de voorlichtingen op scholen en filmavonden gaat COC Flevoland ook een eigen jongerengroep starten.

Kamperstraat 17
8011 LJ ZWOLLE
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info@coczwolle.nl
ww.coczwolle.nl
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www.twitter.com/coczwolle

