Homoseksualiteit de normaalste zaak
van de wereld maken. Dat is waar we
ook in 2015 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

2015

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 12 december 2014

COC en

Tijdens de extra ALV van 26 september 2014 is de
ambitie van het bestuur gepresenteerd aan de leden.
COC Zwolle wil gastvrijheid uitstralen, een plek
zijn waar je altijd jezelf kunt zijn, niet alleen exclusief voor de LHBT-gemeenschap maar voor iedereen, dus van exclusief naar inclusief, dus “gay and
friends”. Het huidige COC Café moet hét danscafé
van Zwolle worden, met live muziek en special party’s.
Voor het café houdt dit in dat het een facelift zal
krijgen en een andere naam. Het café zal zichtbaar gezellig moeten zijn vanaf de straat en een
goede plek voor bands/optredens. De bar zal daarom naar voren geplaatst worden en de vrijwilligers achter de bar zullen bartoppers moeten zijn.
Om dit alles te realiseren zal er vanuit de reserve een
bedrag van € 35.000,- hiervoor bestemd worden. Deze
investering zal gekoppeld zijn aan de aankoop van het
pand, dit laatste zal naar verwachting uiterlijk januari
2015 plaatsvinden. Om de aankoop te realiseren wordt
er een ondernemingsplan opgesteld dat bestaat uit 3
onderdelen; horeca, verhuur en nieuwe programmering. Om dit ondernemingsplan te realiseren werken
we met een projectgroep bestaande uit verschillende
professionals deel vanuit en deels van buiten onze reguliere COC vrijwilligers. Daarnaast zal er vergelijkbaar met DOE HET verdere fondswerving noodzakelijk zijn en benaderen we ook hiervoor een professional.
Bij dit jaarplan is de presentatie, zoals deze tijdens de
ALV van september 2014 is gebruikt, toegevoegd.

iedereen
Bovenstaande zal veel aandacht en energie van het
bestuur vragen waarbij ze in ruime mate ondersteund
zullen worden door vrijwilligers op projectbasis.
De verwachting/hoop is dat er eind april een feestelijke heropening van het “COC Café” zal plaatsvinden en de nieuwe naam en look van het café
gepresenteerd wordt met een spetterend feest.

continu

Continuïteit is ook in 2015 een belangrijk thema. Naast
dat het voor vrijwel alle werkgroepen van COC Zwolle
geldt dat het lastig is om voldoende mensen te vinden
om onze ambities waar te kunnen maken zullen we
door onze nieuw geformuleerde ambitie meer handen
nodig hebben. Daarom voeren we een actief vrijwilligersbeleid om vrijwilligers te werven en te behouden.
Als vervolg op de inzet in 2014 gaat de aandacht bij de
werving van vrijwilligers meer uit naar een projectmatige inzet c.q. beschikbaarheid van vrijwilligers. Het is
dit lopende jaar gebleken dat een duidelijke opdracht in
een afgebakende tijdsduur bijdraagt 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.
Je dient als vrijwilliger de visie van COC Zwolle uit te
dragen en ook als vrijwilliger een professional te zijn.

zichtbaar
COC Zwolle hoort zichtbaar te zijn. In 2014 is voor
de derde keer intensief samengewerkt met de gemeente Zwolle tijdens de Coming Out Dag. In 2015
zijn we op meerdere momenten gezichtsbepalend
aanwezig zijn in het werkgebied van COC Zwolle
en in Zwolle in het bijzonder. Natuurlijk tijdens de
Coming Out Day en Roze Zaterdag, 5 mei op de bevrijdingsfestivals en het Full Color Festival Kampen.
Daarnaast creëren we zichtbaarheid natuurlijk met
een website, social 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
gespreksgroep / itc

•

•

•

Het blijkt dat het lastig is om tegelijkertijd voldoende deelnemers bij elkaar te krijgen om een
gespreksgroep te starten. In de ledenvergadering
voorjaar 2015 zal duidelijk moeten 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.

Uitwerking van het maatjesproject Pink Security voor
LHBT-asielzoekers
• In samenwerking met COC NL onderzoeken wat
COC Zwolle kan betekenen voor asielzoekers en
AZC’s.
• In het kader van Pink Security het organiseren van
maatjes voor LHBT-asielzoekers uit AZC’s in ons
werkgebied.
• Verzorgen van voorlichtingen voor samenwerkingsverbanden van allochtonen door de voorlichtingswerkgroep.
voorlichting

•

•
•
•
•

De voorlichtingsgroep gaat onderzoeken wat zij kan
betekenen bij voorlichting over seksuele diversiteit
op basisscholen
Ruim 150 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.
Een facelift van het café begin 2015.
Professionalisering 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 nieuw opgezette watch-it).
Heroriëntatie op de continuïteit en organisatie van
reguliere activiteiten Zondagmiddagcafé, jongerenavond Inside Out en de organisativan de WatchIt. Er dient een duidelijke horizontale programmering door het jaar heen te zijn.
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. We zetten in op “bartoppers”.
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.

•

Het ondersteunen van andere werkgroepen en het
initiëren van nieuwe initiatieven.

viva la diva

•

•

•
•

Deze avonden zullen in 2015 niet meer exclusief
voor vrouwen zijn maar voor “vrouwen en ook male-friends”. Van exclusief naar inclusief.
Fantastische feestavonden met als doel ontmoeten
voor “vrouwen en male-friends”, 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.

•
•

•

vast te houden en uit te bouwen in 2015
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.

activiteiten

•

•

•

Een heroriëntatie van de opzet van activiteiten,
waarbij de programmering met de huidige en nieuw
te ontwikkelen activiteiten verder geoptimaliseerd
wordt.
Daarbij een x-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.

café oké

•

•

•

In mei 2015 zal Café Oké haar 15 jarig bestaan vieren, dat de cafémiddag in een behoefte voorziet
blijkt uit het groeiend aantal (jongere) bezoekers.
Belangrijkste activiteit is de organisatie van de
maandelijkse ontmoetingsmiddag voor mensen
met een beperking.
Het verder uitbouwen van de nieuwe activiteit voor
jongeren: de organisatie van speciale middagen
voor jongeren, na de start in 2014 is er steeds meer
aanwas van jongeren en het doel is om deze groei

speerpunten

cafe en
activiteiten

speerpunten

vereniging
magazine

•

•

•

Het Magazine heeft in oktober 2013 een doorstart
gemaakt. Met de vernieuwde en uitgebreide redactie brengen we net als in 2014 ook in 2015 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.

coc flevoland

•

•

In het voorjaar 2015 zal een besluit genomen dienen te worden over de toekomst van de werkgroep
COC Flevoland. In 2014 is gebleken dat de personele bezetting van de werkgroep een zo groot knelpunt is dat de werkzaamheden van de werkgroep
oktober 2014 zijn stopgezet.
In 2015 zal naar een verdere samenwerking met
gemeente Lelystad en Bureau Gelijke Behandeling
Flevoland gezocht worden om de LHBT-emancipatie in Flevoland vorm te blijven geven.

bestuur

•

Hoewel het bestuur van COC Zwolle redelijk ‘op
sterkte’ is, missen we menskracht. Doel voor 2015
is om het bestuur uit te breiden naar zeven leden
om zo de continuïteit te waarborgen en de werkdruk beter te kunnen verdelen.
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8011 LJ ZWOLLE
038 - 422 44 03
info@coczwolle.nl
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www.twitter.com/coczwolle

