JAARVERSLAG 2015 COC ZWOLLE
Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit Ilja de Jong, Ton Roeloefs, Robert Walgien, Gerhard
Straatsma en Caroline Bakhuys. Hoewel Gerhard in december 2014 was afgetreden, is hij het
bestuur blijven bijstaan tot zijn vervanger gekozen was. In de ALV van december 2015 is
Johan Oving gekozen tot penningmeester. In dezelfde ALV is Ilja herkozen tot voorzitter,
Robert is afgetreden om gezondheidsredenen. Harry Siebring, coördinator Connected, is
voorgesteld als aspirant bestuurslid.
2015 is een zeer enerverend jaar geweest, met hoogtepunten, maar ook zeker
dieptepunten. Financieel ging het slecht. De enige vaste medewerker is ontslag aangezegd
en weer voor 50% (6 uur) aangenomen.
In de ALV van maart zijn de leden akkoord gegaan met de plannen om het café een facelift te
geven en het pand te blijven huren van COC NL. Op 21 maart was de ‘Farewell party’; direct
daarna sloot het café tijdelijk de deuren en zijn de werkzaamheden gestart. Hoewel er een
aannemer was ingehuurd, is een grote groep vrijwilligers dag en nacht bezig geweest met
het opruimen, slopen en weer opbouwen van het Café. Zonder de inzet van deze vrijwilligers
waren de kosten voor de facelift veel hoger opgelopen. COC Zwolle is haar vrijwilligers ook
voor deze extra inzet, zeer erkentelijk.
Op 25 april was een zeer geslaagd openingsfeest van Café ‘De Garage’, met optreden van
o.a. Shirma Rouse. Helaas liepen de bezoekersaantallen daarna snel terug. In de zomer is,
ook tijdens vakanties van bestuursleden, veelvuldig overleg geweest, wat uiteindelijk helaas
heeft geleid tot het voorstel aan de ALV om de horeca helemaal te sluiten. De redenen om
dit besluit met veel impact te nemen waren;
- Teruglopende inkomsten, hetgeen zou gaan leiden tot een groot financieel risico voor
het COC
- Geen tekenen van herstel in toename omzet
- Teruglopend aantal vaste vrijwilligers, waardoor discontinuïteit ontstond in de
bedrijfsvoering.
Gevolg hiervan was ook dat COC Zwolle het pand zou moeten verlaten. Aangezien het
voorbestaan van COC Zwolle op het spel stond, kon er geen tijd verloren gaan en zijn de
leden voor een extra ALV in september bijeengeroepen. Uiteindelijk heeft de ALV ingestemd
met het bestuursvoorstel om over te gaan tot sluiting van het café en verhuizing naar een
ander pand. COC Nederland heeft toegezegd dat er na verkoop, e.e.a. verrekend zal worden.
Op 28 september is er afscheid genomen met een ‘Uit je panty party’ die wederom zeer
goed bezocht werd.
In de reguliere najaarsvergadering in december kon al gemeld worden dat de eerste
geïnteresseerden voor het pand zich hadden gemeld, ook voor de bar. Het grootste gedeelte
van het pand was inmiddels leeg: bijna het hele meubilair en andere zaken zijn verkocht via
marktplaats en een rommelmarkt.
Voor zowel Jong & Out, als voor Café Oké zijn andere, zeer geschikte locaties gevonden,
beide in overleg met de doelgroep. Ook de jaarlijkse Kerstbingo heeft een nieuwe locatie.
T.b.v. vergaderen, werken en klein archief wordt een klein kantoor gehuurd aan de
Willemsvaart 16-b. De verhuizing zal begin 2016 plaatsvinden.

Ondanks al deze perikelen, hebben de werkgroepen zich weer volledig ingezet voor de
doelgroepen. In 2015 is zelfs een nieuwe werkgroep gestart: Jong en Out voor LHBT
jongeren tot 18 jaar. De werkgroep COC Flevoland is in 2015 op een dood spoor beland. Er
zijn enkele contacten, o.a. met bureau gelijke behandeling en met jongeren, om in Flevoland
alsnog tot activiteiten te komen.
Voorlichting
In 2015 heeft de voorlichtingsgroep van 85 voorlichtingen verzorgd. De meeste hiervan op scholen
gegeven.
Rond Coming Out Day is er een speciale voorlichting gegeven in samenwerking met het theater
gezelschap Theatereducatie Nederland. De voorlichting startte met de voorstelling Boy’s don’t cry in
Theater Odeon. Vervolgens werd in het bijzijn van veel leerlingen de regenboogvlag gehesen door
wethouder Nelleke Vedelaar en Carlo Spijk van het COC. Daarna hebben we in de verschillende
klassen op hun eigen school een les vervolgd met een gesprek over seksuele diversiteit. Omdat er
vijftien voorlichtingen tegelijk gegeven werden, hebben we gebruik gemaakt van oud-voorlichters en
voorlichters uit de weide regio. Het werd een groot succes.
In de eerste helft van 2015 hebben we Gerdien Rots, fractievoorzitter Christen Unie Zwolle, uit de
gemeenteraad van Zwolle bij een voorlichting te gast gehad. Op deze manier wilde zij zich een beeld
vormen van de voorlichtingen die wij geven. Natuurlijk hebben we in deze periode ook weer de
kraam bemand tijdens het bevrijdingsfestival Overijssel in Park de Wezenlanden te Zwolle. Met
behulp van de wereldkaart werden weer goede gesprekken aangeknoopt met festivalgangers.
Bij de start van het nieuwe schooljaar is afgesproken om met een buddysysteem te gaan werken
zodat iedere nieuwe voorlichter gekoppeld wordt aan een ervaren voorlichter. Daardoor hebben
nieuwe voorlichters een vast aanspreekpunt binnen de groep.
Verdere bijzonderheden voor 2015 zijn:
- de voorlichting op een basisschool
- voorlichting in een jongerencentrum in Ommen
- Windesheim als nieuwe “klant”
- Het hijsen van de regenboogvlag op Hogeschool Windesheim op Coming Out Day
- Voorlichting op de Ambelt
- Twee interne trainingsdagen voor het hele team
- Een externe training voor nieuwe voorlichters, georganiseerd in ons eigen pand waar vijf Zwolse
voorlichters naar toe zijn geweest.

ITC

De werkgroep ITC heeft in 2015 de binnengekomen mails beantwoord . Ook is er met een ongeveer
5 mensen een zogenaamd introductiegesprek gepland. Door deze mails en gesprekken hebben we
mensen kunnen helpen en waar nodig verder kunnen verwijzen naar activiteiten of de juiste
personen. We merken dat steeds meer mensen via internet zelfstandig hun informatie en contacten
zoeken en dat de overgebleven hulpvragen aan de ITC specifieker worden.
Café Oké
Het hoogtepunt in 2015 was voor werkgroep en bezoekers het 15-jarig bestaan van Café Oké, de
maandelijkse activiteit voor lhbt’s met een beperking. Dit werd in september gevierd. Helaas was de
maand erop een landelijke ontmoetingsactiviteit voor dezelfde doelgroep, waardoor het aantal
bezoekers van buitenaf wat achterbleef. Desalniettemin was de feestelijke bijeenkomst geslaagd.
De bezoekersgroep blijft divers qua verdeling man-vrouw en ook jongere bezoekers zijn geregeld
aanwezig. Met enige regelmaat komen er wat nieuwe bezoekers bij, maar het totale bezoekersaantal
gaat nauwelijks omhoog.
De verhuizing naar een nieuwe locatie hield de gemoederen van de Café Oké bezoekers de laatste
maanden van het jaar flink bezig. De bezoekers zijn bij de keuze van de locatie betrokken, door hun
wensen op een rij te zetten en als groep mee te gaan naar één van de mogelijke locaties.

Jong&Out 2015
2015 was voor COC Zwolle het eerste jaar dat er weer Jong&Out Meetings georganiseerd werden.
Deze vraag kwam vanuit de jongeren zelf op het Jong&Out forum. De bijeenkomsten vonden plaats
op elke derde donderdag van de maand.
De meetings waren vanaf het eerste moment succesvol met gemiddeld 15 à 20 bezoekers per
maand. Tijdens de meetings werden er verscheidene activiteiten georganiseerd waaronder
spelletjesmiddagen, improvisatietheater en karaoke.
De bijeenkomsten trekken een zeer gevarieerd aantal jongeren van 13 tot 19 jaar uit de hele LHBT
groep. Het is fijn te zien dat jongeren, homo, lesbisch, bi of transgender, elkaar meteen opnemen in
de groep.
Eind 2015 zijn de meetings verplaatst naar Café de Gezelligheid aan het Gasthuisplein te Zwolle.
De werkgroep is het afgelopen jaar steeds rond de 3 personen geweest en bestaat nu uit totaal vier
leden, allen begeleider, waarvan één de coördinator.
Connected 2015
Connected is de naam voor een nieuwe bestuurscommissie van COC Zwolle die is opgericht in 2014
naar aanleiding van een inventarisatievraag van COC Nederland. Wat voor hulp kan geboden worden
aan LHBT-vluchtelingen die sociale steun vragen? Het inventariseren heeft geleid tot een
samenwerking met het Centraal Opvang Orgaan (COA) en Vluchtelingen Werk Midden-Nederland
(VWN) van AZC Dronten ter ondersteuning van LHBT- vluchtelingen die daar tijdelijk wonen.
In 2015 heeft Connected de contacten en samenwerking met de COA en VWN te Dronten
geïntensiveerd. De coördinator van COC Zwolle heeft een twee maandelijks overleg gehad met een
vast contactpersoon van de COA. In dit overleg wordt de voortgang van de ondersteuning aan LHBTvluchtelingen besproken. De wijkagent van het AZC Dronten en Roze in Blauw provincie Flevoland
zijn betrokken bij de samenwerking tussen de COA en COC Zwolle in het kader van veiligheid en
discriminatie met betrekking tot de doelgroep. Met VWN is dit jaar tijdens een teamoverleg de
onderlinge samenwerking besproken en tevens ontwikkelingen rondom LHBT-vluchtelingen en hun
procedure. Al met al heeft COC Zwolle in totaal 80 intake gesprekken gevoerd met LHBTvluchtelingen afkomstig uit landen als Oeganda, Gambia, Libanon, Tanzania, Iran, Irak, Syrië,
Oekraïne, Armenië, Jamaica, Trinidad and Tobago, de Filipijnen en Bangladesh. Deze vluchtelingen
zijn door Connected met elkaar in contact gebracht.
Een 4-tal activiteiten is georganiseerd met als doel het bieden van een plaats van samenkomst waar
je jezelf kan zijn en kennis kan maken met andere LHBT-vluchtelingen. Deze activiteiten hebben
versterkend bijgedragen aan de verbinding tussen deze vluchtelingen onderling en ook een positieve
bijdrage geleverd in het integreren in de maatschappij door kennis te maken met de mensen in de
Nederlandse maatschappij.
Activiteiten 2015:
- Februari: Diner voor 12 vluchtelingen bij de coördinator thuis.
- Mei: 16 vluchtelingen hebben het Bevrijdingsfestival Overijssel bezocht.
- Augustus: 11 vluchtelingen hebben deelgenomen aan de Canal Parade tijdens de jaarlijkse
Amsterdam Gay Pride. De andere, in totaal 25 vluchtelingen, hebben gezamenlijk de Canal
parade bezocht. Wat een feest!
- Oktober: Connectedparty in Café de Garage van COC Zwolle volledig verzorgd door vrijwilligers
van COC Zwolle and friends voor 40 vluchtelingen. Doel: Ontmoeten, eten, drinken, dansen en
gratis kleding uitzoeken vanuit een inzamelingsactie door een medewerker van Isala.
Connected bestond in 2015 uit één coördinator en één bestuurslid van COC Zwolle. Eind 2015 heeft
COC Nederland een landelijke campagne gestart om meer vrijwilligers te werven voor hulp bij
projecten voor LHBT- vluchtelingen zoals COCktail en Connected. Dit heeft in eerste instantie voor
COC Zwolle 5 aanmeldingen opgeleverd. In het verslag van 2016 is het vervolg te lezen J.
De verwachting is dat Connected in 2016 via de Algemene Ledenvergadering door stemming als
werkgroep officieel wordt ingesteld.

COC Magazine
Geheel volgens de planning hebben we in 2015 weer vier nummers uitgebracht van elk twintig
pagina’s.
We hebben de adressenlijsten opgeschoond, waardoor we minder verzendkosten kwijtwaren. We
hebben de drukkosten weten te verlagen, door te kiezen voor een andere drukker. Maar het is
helaas niet gelukt om de advertentie-inkomsten te verhogen. Daardoor zijn we helaas niet
kostendekkend.
We hebben gemerkt dat we met vier redacteuren wel kwetsbaar zijn. Door ziekte, studie en andere
redenen, kwamen we af en toe menskracht tekort. We gaan nieuwe redacteuren werven.

