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Inleiding
Met de viering van het 40-jarig jubileum van COC Zwolle nog vers in het geheugen, zijn we het jaar
2017 gestart vol energie en daadkracht. Wederom een jaar waarin we dankbaar zijn voor de enorme
persoonlijke inzet van onze vrijwilligers én de financiële steun daarbij in onze activiteiten van onze
leden en subsidies vanuit het Ministerie van OCW en de gemeente Zwolle. Deze menskracht en
financiële steun maken dat wij als regionale LHBTI belangenbehartiger continuïteit bieden in het
werken aan een inclusieve samenleving.
Binnen de vereniging zijn we inmiddels gewend aan ons ‘nieuwe’ kantoor aan de Willemsvaart en
maken daar volop gebruik van. Voor een enkeling is het nog merkbaar wennen dat COC Zwolle een
nieuw onderkomen heeft, het is nog niet voor een ieder bekend. Gelukkig is het beeld dat COC
Zwolle mogelijk niet meer zou bestaan grotendeels bijgesteld naar nog altijd actief en betrokken in
Zwolle én omstreken.
We hebben in 2017 ingezet op LHBTI acceptatie, integratie én participatie. Seksuele diversiteit en
gender identiteit zijn thema’s die meer en meer de aandacht krijgen. Overheden,
onderwijsinstellingen en bedrijven zijn voorbeelden van organisaties die zich meer bewust zijn van
het belang en de noodzaak aandacht te besteden aan sociale veiligheid en discriminatie van LHBTI’s.
Een gevolg hiervan is dat de behoefte bestaat bestaand beleid aan te passen en of nieuw beleid en
afspraken te maken. Het is merkbaar dat de gewenste betrokkenheid als regionale
belangenbehartiger toeneemt. We zijn ook dit jaar gevraagd inhoudelijk mee te denken, te adviseren
en of een bijdrage te leveren in te ontwikkelen beleid hiertoe. Ook onze deelname in de uitvoering
van beleid en afspraken zijn voorbeelden van onze betrokkenheid en inzet in ons werkgebied.
Verderop in dit jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven op de activiteiten en
ontwikkelingen binnen de bestaande werkgroepen van COC Zwolle en de verbindingen met
ketenpartners. Tezamen met de coördinatoren van bestuurscommissie en werkgroepen is dit
jaarverslag geschreven.
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Thema’s en activiteiten 2017:
Homoseksualiteit en geloof

In samenwerking met De Grote Kerk Zwolle werd in februari deze
thema-avond georganiseerd. Een mooie opkomst en onder leiding
van de stadspastor volgde een openhartig en verdiepend gesprek.
Een tweede bijeenkomst werd in oktober gehouden. Tussendoor
werd in juni een roze viering gehouden in de Grote Kerk met als
thema ‘Ik schaam mij nergens voor’.

BFF Party
In de maanden februari, april en november werden de bekende
BFF party’s van COC Zwolle gehouden in Hedon in Zwolle. Het
aantal bezoekers is minder vergeleken met die van de BFF party’s
gehouden in 2016. Hier zijn verschillende factoren voor te
bedenken. In 2018 zal deze ontwikkeling verder besproken
worden.
Heisessie bestuur COC Zwolle:
In april met de zittende, nieuwe en aspirant bestuursleden een inventarisatie gemaakt van de huidige
stand van zaken binnen de vereniging en onderwerpen: de aanstaande wijzigingen in het bestuur,
portefeuille verdeling, verbinding werkgroepen onderling, algemene ledenvergaring.
Werkgroepenoverleg
Begin mei hebben we het laatste werkgroepenoverleg (WGO) gehad volgens de oude stijl. We
hebben met elkaar het overleg geëvalueerd in een eerder stadium en afgesproken hoe het WGO te
vernieuwen en verbeteren. Tijdens het WGO bespreken coördinatoren en andere vrijwilligers met
elkaar de actualiteit van de werkgroepen en bestuurscommissie(s), waar ondersteuning nodig is en
hoe de onderlinge verbinden tussen de werkgroepen kan worden versterkt en waar kan worden
samengewerkt. In september volgde het eerste WGO volgens de nieuwe stijl en is als verbetering en
positief ervaren.
Dodenherdenking

Op 4 mei heeft een afvaardiging van COC Zwolle
deelgenomen aan de kranslegging tijdens de
herdenkingsbijeenkomst ter ere van
oorlogsslachtoffers in het Ter Pelkwijkpark in
Zwolle.

Bevrijdingsdag
Op 5 mei werd een infostand COC Zwolle verzorgd door vrijwilligers op de
Boulevard van het Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO) jaarlijks gehouden in
het Wezenlanden park.
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Regenboogtafel Provincie Overijssel
Op IDAHOT 17 mei ( Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie & Transfobie) werd een
Regenboogtafelsessie gehouden, georganiseerd door de Provincie Overijssel in Deventer. Doel van
deze sessie was met vele partijen te brainstormen over LHBT emancipatie in de Provincie Overijssel.
COC Zwolle heeft hieraan deelgenomen, evenals COC Deventer en COC Twente-Achterhoek en
vertegenwoordigers vanuit lokale overheden, NOC NSF (sport), vakbonden en werkgevers.
Algemene Ledenvergadering COC Zwolle
Voor het eerst werden dialoogsessies gehouden met de aanwezige leden en vrijwilligers over
geagendeerde onderwerpen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van COC Zwolle. Doel
hiervan was meer mogelijkheid bieden voor informatie uitwisseling, het stellen van vragen en
verdieping met elkaar om gezamenlijk tot gedegen besluiten te komen.
We hebben nieuwe statuten van de vereniging COC Zwolle aangenomen. Bestuurscommissie Roze
Ouderen (nog geen definitieve naam voor deze werkgroep in oprichting) ingesteld. Club-T ingesteld
als werkgroep. Jaarverslag 2016, jaarrekening 2016 en prognose 2018 van de vereniging
aangenomen.
Voorzitter Ilja de Jong trad zoals aangekondigd vervroegd af en werd bedankt voor haar bijzondere
inzet en benoemd tot erelid van COC Zwolle.
Harry Siebring werd gekozen als
nieuwe voorzitter. Na de ALV
werd een borrel gehouden ter
ere van het afscheid van Ilja de
Jong als voorzitter.

Gay Pride Lemelerveld
In 2017 heeft COC Zwolle vanuit het bestuur gesproken met de initiatiefnemers en organisatoren van
de Gay Pride Lemelerveld. Reden hiertoe was enerzijds ter kennismaking, immers een mooi initiatief
in ons werkgebied. Anderzijds ter oriëntatie over gewenst advies aan en eventueel aanspreken van
ons netwerk ter ondersteuning van de initiatiefnemers. Het waren prettige ondersteunende
gesprekken. Uiteindelijk zouden we als COC Zwolle over gegaan zijn tot het kopen van tickets
(gereduceerd tarief) voor de Gay Pride Lemerveld voor de vrijwilligers van COC Zwolle, als dank voor
hun inzet. Zover is het niet gekomen. Helaas hebben de initiatiefnemers door verschillende factoren
moeten besluiten het event af te blazen.
LHBTI+ initiatieven in de Noordoostpolder
Lopende 2017 ontstond in Emmeloord een jongeren initiatief, voor LHBTI+ jongeren tot 30 jaar,
gesteund door Carrefour, welzijnsgroep in de Noordoostpolder. Het is geweldig dat deze lokale
initiatieven ontstaan in het werkgebied van COC Zwolle. We hebben het initiatief genomen voor een
kennismakingsafspraak met Carrefour en To Connect. Het is goed en prettig elkaar te kennen, ook
voor eventuele toekomstige ondersteuning in raad en daad. Ten aanzien van een ontmoetingsgroep
voor LHBTI+ 30 plussers in de Noordoostpolder bevind Carrefour zich in een oriënterende fase.
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Adverteren
Rond de zomer is besloten te adverteren in de jaarlijkse editie van de studentengids, de SI gids 20172018. Deze werd uitgegeven tijdens de Bruisweken, de algemene introductieweken voor studerend
Zwolle. Ook op deze manier proberen we studenten kenbaar te maken dat COC Zwolle er is, wat we
doen en dat nieuwe vrijwilligers uiteraard van harte welkom zijn. Ook hebben we zodoende
geadverteerd in de Studentenplattegrond 2017.
Pride Amsterdam
Wederom hebben we dit jaar onder onze vrijwilligers 2 tickets
verloot om mee te varen op de Zwolsche boot van Stichting
TheLoveBoatZwolle tijdens de Canalparade, als onderdeel van de
Pride week in Amsterdam.
Website COC Zwolle
De website van COC Zwolle zou worden vernieuwd. Door verschillende factoren tijdens het proces
om te komen tot een nieuwe website is uiteindelijk besloten geen nieuwe website te laten bouwen.
Wel de huidige website te updaten, actualiseren en moderniseren. In het derde kwartaal van 2017 is
opnieuw een projectgroep geformeerd, voorts het stappenplan opgesteld om te komen tot een
hernieuwde website en zijn de belangrijkste acties daartoe uitgezet. In 2018 zal de website naar
verwachting gereed zijn. De huidige website blijft tot die tijd aan.
Gemeente Harderwijk
Naar aanleiding van een verzoek vanuit de gemeente Harderwijk heeft het bestuur een oriënterend
en adviserend gesprek gehad over LHBTI acceptatie en emancipatie in deze gemeente. Een motie tot
een regenboogzebrapad werd niet aangenomen in de gemeenteraad Harderwijk in de zomer van
2017. Dit heeft er mede toe geleid dat een aantal inwoners van Harderwijk overgaan zijn tot
burgerinitiatief, genaamd Village People. Dit is de nieuwe groep voor iedere LGBTIQ in de regio
Harderwijk en directe omgeving. Zij organiseren dans-, film- en thema-avonden. De gemeente
Harderwijk is in gesprek met Village People over ondersteuning. Ook vanuit het bestuur van COC
Zwolle is er contact geweest met deze initiatiefnemers. Evenals bij de initiatieven in de
Noordoostpolder geldt ook hier dat het goed en prettig is elkaar te kennen, ook voor eventuele
toekomstige ondersteuning in raad en daad.
Regenboogsymposium Provincie Overijssel
In de week voor Coming Out Dag heeft de Provincie Overijssel een
regenboogsymposium georganiseerd voor gemeenten, maatschappelijke
organisaties en bedrijfleven. Met dit Regenboogsymposium werd
aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie
van LHBTI’s .Ketenpartners die tijdens de regenboogtafel op IDAHOT in
Deventer elkaar hebben ontmoet zijn betrokken bij de invulling van dit
symposium. Tijdens het symposium was voldoende ruimte voor het
opdoen en delen van kennis. Zo was er de gelegenheid om inspirerende
workshops te volgen en op de informatiemarkt in gesprek te gaan met
relevante maatschappelijke partijen. De voorlichtingsgroep heeft een
workshop verzorgd met als thema: voorlichting over seksuele diversiteit
en gender identiteit.
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Coming Out Dag
De voorlichtingsgroep heeft zich voor deze Coming Out Dag (COD) gericht op de gay-straightalliances (GSA’s) van scholen in het werkgebied van COC Zwolle. Een GSA staat voor Gender and
Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender
expressies. De GSA is een groep scholieren/studenten die vindt dat iedereen op hun school de
vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te
verantwoorden. Ook zijn docenten betrokken bij een GSA.
We hebben een regionale GSA meeting georganiseerd in Stadscafé Blij. Deze bijeenkomst werd
vooraf gegaan door het hijsen van de
regenboogvlag en korte toespraak bij het
stadhuis van Zwolle door wethouder Jan Brink
van de gemeente Zwolle en de voorzitter van
COC Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst hebben
de GSA’s kennisgemaakt met elkaar en met COC
Zwolle. De GSA’s hebben met elkaar tips en
tricks gedeeld en konden goede en nieuwe
ideeën uitwisselen. Ook werd gevraagd naar de
ondersteuningsbehoefte van GSA’s. Alle
informatie is gebundeld door COC Zwolle en in
november gedeeld met deze GSA’s.
Sinds september 2017 heeft een vrijwilliger van COC Zwolle aangegeven
de taak van GSA coördinator op zich te willen nemen. Zij werd tijdens
deze bijeenkomst voorgesteld. De GSA coördinator is aanspreekpunt voor
GSA’s in ons werkgebied en ook voor COC Nederland specifiek voor dit
onderwerp. In 2018 zal aan deze bijeenkomst een vervolg gegeven
worden voor GSA’s in het werkgebied van COC Zwolle.
Op het Deltion College heeft een aantal vrijwilligers van COC Zwolle op
COD een infostand verzorgd samen met leerlingen van de GSA van het
Deltion College. Het was een gezellige drukte en veel mooie gesprekken zijn gevoerd over jezelf zijn
op school. Er werd flink geworven voor nieuwe GSA studenten. Ook konden studenten een enquête
invullen over LHBTI. Een kleine duizend studenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
De uitkomsten van deze enquête zullen binnen het Deltion College worden gebruikt voor
verbeteringen rondom het thema seksuele diversiteit en gender identiteit én ‘jezelf kunnen zijn’ op
school.
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De Blije Borrel
Vanuit de ledenvergadering en ook via andere kanalen werd aangegeven
dat mensen een ontmoetingsplek missen voor LHBTI’s in Zwolle. Dit is de
aanleiding geweest voor COC Zwolle tot het initiatief, in samenwerking met
Stadscafé Blij, van een maandelijkse Blije Borrel in ClubZo van Stadscafé Blij.
In oktober 2017 werd de eerste Blije Borrel gehouden waarbij we ruim 100
bezoekers hebben mogen verwelkomen. Ontmoeten, borrelen en dansen
voor LHBTI of nie. Dus voor een ieder die wil bijdragen aan een inclusieve
samenleving waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De Blije Borrel wordt
maandelijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand. De twee DJ’s van
‘Het Recreatieteam’ verzorgen de dansmuziek, maar ook DJ Ilja heeft een
editie voor haar rekening genomen, namelijk die van december: De Blije
Borrel KerstBal. Gezien het grote bezoekersaantal van de eerste drie Blije
Borrels in 2017 en de enthousiaste reacties, gaan we in 2018 door met deze
maandelijkse ontmoeting- en dansavond.
Verkiezingsprogramma’s politieke partijen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft COC Nederland met een aantal
regionale COC’s en kenniscentrum Movisie een concept brief opgesteld. In deze brief wordt een
korte toelichting gegeven op de situatie voor LHBTI’s in Nederland en staan veel concrete suggesties
voor zaken die politieke partijen kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma’s. Het bestuur heeft
deze brief met checklist verzonden via de raadsgriffie aan de politieke partijen van een aantal
gemeenten in ons werkgebied.
Internationale Transgender Gedenkdag
In 2017 werd Internationale Transgender Gedenkdag
georganiseerd door Club-T op verzoek van en in samenwerking
met Transgender Netwerk Nederland. Voorafgaand aan de
herdenking heeft wethouder Jan Brink namens de gemeente
Zwolle het Verdrag van Dordrecht ondertekend. Verderop in dit
jaarverslag volgt een nadere toelichting op deze bijzondere
herdenking.

Algemene Ledenvergadering COC Zwolle
In de ALV van november hebben we wederom dialoogsessies voor een aantal onderwerpen
georganiseerd voor leden en vrijwilligers van onze vereniging. We gaan ook in 2018 door met deze
vorm van onderwerpen bespreken, het wordt als positief ervaren. We sluiten 2017 af met een
ledenaantal van 297. Voor de ALV verslagen, definitief of in concept, verwijzen we naar de website
van COC Zwolle, downloads.
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Nationale Vrijwilligersdag

We hebben deze nationale vrijwilligersdag op 7 december benut
om onze vrijwilligers te bedanken voor hun geweldige inzet. Een
gezellige avond verzorgd en begeleid door Sportieve Greet,
inclusief eten en drinken. Speciale aandacht hebben we besteed
aan een viertal vrijwilligers die reeds jarenlang en veelal op de
achtergrond zich inzetten voor COC Zwolle op het gebied van
financiën, PR/ICT en persoonlijke begeleiding.

Bingo COC Zwolle
De jaarlijkse Bingo, deze keer wederom in de Enk was een groot succes.
Mede door de enorme inzet van enkele vrijwilligers, is een
record aantal ondernemers bereid gevonden om mooie
prijzen beschikbaar te stellen speciaal voor deze
bingo.
Niet alleen de opkomst van bingospelers was
enorm, ook het opgehaalde geld ter ondersteuning
van de werkgroepen (bestaande en die in
oprichting) van COC Zwolle voor 2018 was buiten
verwachting hoog. De opbrengt van de bingo: Euro
1400,00.
In het navolgende deel van dit jaarverslag volgt een nadere toelichting op activiteiten en
ontwikkeling binnen de werkgroepen en bestuurscommissie van COC Zwolle.
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WERKGROEPEN
CAFÉ OKÉ IN 2017

In 2017 hebben we de locatie “De Enk” nog wat meer eigen gemaakt. De
ruimte wordt als zeer prettig ervaren en in de samenwerking met de Enk
wordt het steeds gezelliger.
In 2017 stond er een Gay-pride in Lemeleveld gepland. Aangezien dit
kleinschalig van aard was en dicht bij huis, leek het ons een leuke
bijeenkomst om te bezoeken. Helaas ging deze Pride niet door, tot grote
teleurstelling van de bezoekers van Café Oké. Wel kwam duidelijk de
behoefte naar voren om wat meer uitstapjes te gaan doen.
In 2017 is het aantal vrijwilligers gedaald tot 4. Margot heeft aangegeven
begin 2018 te willen stoppen. Het bezoekersaantal is stabiel gebleven, tussen de 10 en 12.
Verder zijn we in 2017 steeds met een thema gaan werken; Sint, Kerst, Bingo, Muziek, Relaties, het
eigen verhaal en uitstapjes. In 2018 gaan we met deze aanpak verder.

JONG & OUT 2017

2017 was het derde jaar dat er in Zwolle Jong&Out meetings
georganiseerd werden, ook dit jaar weer op elke derde zaterdag van
de maand in de bovenzaal van café de Gezelligheid aan het
Gasthuisplein te Zwolle. De bijeenkomsten werden bezocht door
een stabiele groep van ongeveer 15 jongeren per keer. Slechts een
enkele meeting, in de zomervakantie en in de toetsen-periode, werd
minder bezocht. Het is mooi om te zien dat er jongeren vertrekken,
onder andere i.v.m. leeftijd, maar er ook weer nieuwe jongeren
bijkomen. Deze jongeren worden vrijwel meteen opgenomen in de
groep. Tijdens de meetings werden er verscheidene activiteiten
georganiseerd waaronder een spelletjesmidddag, filmmiddag, Quizzen en Sinterklaas-/kerstfeest. De
meetings trekken een heel gevarieerd aantal jongeren t/m 18 jaar uit de LHBTI-groep vanuit de regio
en ver daarbuiten. De samenwerking met Café de Gezelligheid loopt bijzonder goed.
Helaas is één begeleider gestopt; de werkgroep bestaat nu nog uit drie begeleiders, waarvan één de
coördinator.

VOORLICHTING

Think
In 2017 is COC Zwolle een commitment aangegaan met ‘THINK op school’. ‘THINK
(Is it True, Helpfull, Inpiring, Necessary and Kind) op school’ is een sociaalemotionele leerlijn ontwikkeld op TalentStad. Daarin werken school en partners
op het gebied van preventie jeugd samen aan versterking van weerbaarheid van
leerlingen, zodat ze goed leren omgaan met zichzelf, met anderen en met hun
omgeving.
Wegens het succes van ‘THINK op school’ is met ingang van schooljaar 2017-2018 ‘THINK op school’
gecontinueerd op Talentstad en is op vijf andere scholen in het VO (Greijdanus, Thorbecke, Route
10-14, Talentstad Pro en Meander College) en het Deltion College in het MBO gestart.
De nieuwe scholen zijn in dat jaar gestart met een pilot van ‘THINK op school’ , wat inhoudt dat zij
nog niet het volledige aanbod van ‘THINK op school’ hebben meegedraaid. Voor het COC betekende
dat zij hebben meegedraaid op de scholen Talentstad, Thorbecke, Route 10-14, Talentstad Pro en het
Deltion College. ‘THINK op school’ heeft vanuit de gemeente een akkoord gekregen om volgend
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schooljaar door te gaan met dezelfde scholen. De kans is groot dat wij vanuit het COC dan ook op de
andere twee scholen mee zullen draaien.
THINK werkt vanuit verschillende thema’s die per blok worden gegeven. Het COC verzorgt een les in
het thema ‘vriendschap en relaties’; samen met partners zoals GGD, MEE, Tactus Verslavingszorg,
Sportservice Zwolle worden de lessen op elkaar afgestemd en staat samenwerking centraal. Vier keer
per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te werken aan de samenwerking
tussen partners en om de kwaliteit van de lessen te waarborgen.
COC Zwolle is erg blij met de samenwerking met ‘THINK op school’ en krijgt zo meer de kans om
meerdere leerlingen te bereiken en op meerdere scholen binnen te komen. Vanuit ‘THINK op school’
zijn zij ook erg blij met onze bijdrage en willen ze ons graag houden binnen hun sociaal-emotionele
leerlijn.

ITC

In 2017 hebben we via mail meerdere vragen beantwoord en een aantal afspraken
gemaakt voor een introductiegesprek.
Er zijn ongeveer 15 vragen per mail beantwoord en ongeveer 4
introductiegesprekken geweest.
De werkgroep bestond in 2017 uit drie vrijwilligers; door drukte lukt het niet altijd
om taken eerlijk te verdelen. Het meeste komt bij de coördinator terecht. Wegens drukke
werkzaamheden, stopt de huidige coördinator per 1 januari 2018. Deze vacature is inmiddels
ingevuld.

CONNECTED

COC Connected, een werkgroep van vrijwilligers dat zich richt op
de LHBTI vluchteling in regio Zwolle. Hieronder vallen de AZC’s
Dronten, Luttelgeest, Zeewolde, Hardenberg en Harderwijk.
Officieel ook Lelystad, maar wegens praktische overwegingen
loopt het contact met Lelystad via Amsterdam.
De doelstelling van Connected is om vluchtelingen zoveel mogelijk
zelfredzaam te ondersteunen. Wij draaien geen buddy projecten
maar hebben wel 1 op 1 gesprekken met de LHBTI bewoners van
de eerder genoemde AZC’s. Deze gesprekken zijn informeel en
zijn er voor mentale ondersteuning. Daarnaast proberen we
bewoners met elkaar en met andere AZC’s in contact te brengen,
zodat ze op hun woonplek meer aan elkaar hebben en
eenzaamheid proberen tegen te gaan. We trachten ook
kruisbestuiving met de andere werkgroepen te bewerkstelligen door bijvoorbeeld bewoners bij
Jong&Out, Club-T en georganiseerde evenementen onder te brengen als dat mogelijk is. Deze
persoonlijke gesprekken leiden ook tot een uitnodiging naar een gesloten facebook groep waarin
bewoners uit de verschillende AZC’s kennis met elkaar kunnen maken.
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Wat hebben we gedaan

We hebben vooral veel persoonlijke gesprekken gevoerd en bewoners
ondersteund met hulp waar mogelijk door ook de COA op de
verschillende AZC’s te betrekken bij wensen en/of problemen waar
LHBTI vluchtelingen tegen aan lopen. Bij ernstige problematiek
verwijzen we altijd naar de bestaande hulplijnen op gebied van
medische of justitiële zorg. Daarnaast hebben we een aantal kleinere
evenementen georganiseerd zoals thee middagen, samen kunst
maken.

Wat is niet gelukt
We wilden graag meer evenementen organiseren naast het
intensiveren van de gesprekken op locatie. Een deel oplossing voor de
gesprekken is om die te voeren op het kantoor van het COC. Maar
daar missen faciliteiten en het is ook niet de meest welkome
omgeving. De grootste barrière voor gesprekken op die locatie zijn de
kosten die LHBTI vluchtelingen moeten maken om naar Zwolle te komen. Het budget dat ze hebben
is heel erg klein, en naast persoonlijke behoeftes is er vaak geen ruimte om dit te betalen. Het liefst
hebben we een coördinator op elke locatie vanuit Connected die ook het bulk van de gesprekken op
die locatie voert. Daarnaast zouden we met liefde middagen met bewoners op locaties in de buurt
van AZC’s willen organiseren, zodat deze groep elkaar kan ontmoeten buiten de opvanglocatie.
Getallen
Om privacy redenen houden we geen getallen bij. Maar het komt er grofweg op neer dat we op alle
locaties tezamen ongeveer tussen de 50 en 100 LHBTI vluchtelingen te allen tijde spreken en mee in
contact staan. Dit getal fluctueert overigens sterk, omdat er continu mensen status krijgen, of
afgewezen worden of in de illegaliteit gaan, of erbij komen, of verhuizen naar andere locaties etc.
Vrijwilligers
Dit is onze achilleshiel. In 2017 begonnen we nog met een redelijke groep vrijwilligers om alle taken
netjes te kunnen verdelen. Om allerlei persoonlijke redenen zijn er vrijwilligers uitgevallen waardoor
we nu met maar 3 mensen over zijn. Een veel te kleine groep om alles te kunnen doen en dat merken
we nu ook door de hoeveelheid gesprekken die we kunnen voeren en dat LHBTI vluchtelingen in de
regel erg lang moeten wachten totdat ze iemand van Connected te spreken krijgen. Dit is voor ons
echt een probleem. Connected is naarstig op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de
gesprekken op AZC’s. Met vrijwilligers die coördinator willen zijn voor het LHBTI contact van een
AZC. Vrijwilligers die het fantastisch lijken om kleinschalige evenementen te organiseren waarbij het
doel is om mensen elkaar te leren kennen. Om te vieren dat LHBTI vluchtelingen, zolang ze hier zijn
en naast alle stress van de procedures ook even adem kunnen halen.
Opleiding
Er zijn verschillende dagen en open cursussen geweest georganiseerd door COC Nederland en
bijvoorbeeld samen met Vluchtelingenwerk Nederland en COA waar ook mensen heen zijn geweest.
Maar, naast de coördinator overleg dagen van de verschillende LHBTI vluchtelingen COC groepen
hebben wij weinig aan scholing/training gedaan. Vooral het delen van informatie en elkaar
ondersteunen speelden een rol.
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Budget
We hebben in feite alleen een budget opgegeven voor eigen reiskosten met wat ruimte. Wellicht dat
we in de toekomst hier een groter bedrag invullen om ook reiskosten van vluchtelingen te kunnen
bekostigen in sommige gevallen. Ook om evenementen te organiseren.
Bijdrage doelstellingen COC
Dat lijkt ons evident, naast nieuwe Nederlanders bekend maken met de rechten en plichten die hier
gelden (vooral ten aanzien van hun persoonlijke vrijheden) willen we LHBTI vluchtelingen een veilig
gevoel geven. Ze zijn niet meer alleen en in een land dat aan hun zijde staat als het gaat om
individuele vrijheid gaat. Met kanttekeningen want, mensen zijn mensen.

CLUB-T

Club-T is een werkgroep van COC Zwolle, bedoeld voor transgender
personen, zowel transmannen als transvrouwen. In Zwolle is er maandelijks
een activiteit.

Hoogtepunt van 2017 was de Internationale Transgender Gedenkdag.
Op verzoek van en in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland, heeft Club-T deze dag
georganiseerd. Het was een zeer geslaagde dag, waar iedereen trots op mag zijn.
De Internationale Transgender Gedenkdag alias Transgender Day of Remembrance (TDoR), vindt
jaarlijks plaats op 20 november. Op deze dag wordt stilgestaan bij de honderden mensen die zijn
vermoord als gevolg van transfobie en aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders.

In 2017 is er een tv-opname gemaakt voor RTV Oost over gender diversiteit en zijn er enkele
interviews gegeven aan kranten en studenten. Ook is medewerking verleend aan studenten die
vragen om hulp bij profielwerkstukken.
Er waren plannen om een transgender symposium te organiseren. De stadkamer heeft medewerking
toegezegd en er waren al wat voorbereidende werkzaamheden verricht. Helaas hebben enkele
andere deelnemers niet tijdig genoeg gereageerd, waardoor het symposium niet kon doorgaan. In
2018 wordt een nieuwe poging gedaan.
Op de reguliere maandelijkse bijeenkomsten op de zaterdag komen tussen de 10 en 15 bezoekers.
Natuurlijk zijn er ook zaterdagen bij die minder worden bezocht, maar over het algemeen is dit het.
Naast een “vaste” groep komen er ook elke keer weer nieuwe mensen, of vinden de “oude”
bezoekers hun weg terug.
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Op dit moment zijn er, naast de coördinator, 2 vrijwilligers actief. Eén vrijwilliger is voorlopig gestopt.
De vrijwilligers van Club-T zijn mensen uit de doelgroep, wat erg belangrijk blijkt.
Voorlopig lijkt dit aantal vrijwilligers genoeg; bovendien zijn er altijd wel mensen die, indien nodig,
willen inspringen.
Club-T heeft van de gemeente Zwolle een behoorlijke subsidie gekregen, waarvan een groot deel
gebruikt is/wordt voor het vervaardigen van diverse drukwerk en het aanschaffen van transgender
vlaggen.

ROZE OUDEREN
- Werkgroep i.o.
In 2017 is er nog geen
duidelijke werkgroep
gevormd. Wel is de
werkgroep Roze Ouderen
betrokken geweest bij de
voorbereidingen van een
expositie over Roze Ouderen
in samenwerking met
stichting WIJZ,
Woonzorgcentrum Driezorg
en de COSBO.
Er zijn contacten gelegd met
andere lidverenigingen
binnen COC Nederland die
ook een aparte werkgroep hebben voor de doelgroep ouderen. Daarbij is er een
netwerkbijeenkomst geweest in Zwolle voor de ambassadeurs van Roze Ouderen in de
regio’s Gelderland en Overijssel. In dit overleg zijn verdere contouren uitgezet voor de
samenwerking en afstemming in de regio.
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