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Uitnodiging ALV  
 
Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op 
dinsdag 29 oktober  2013 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De 
vergadering wordt gehouden in café ‘Face-it’, Brink 64a in Deventer.  
 
Graag tot ziens, 
 
Ojon van Strijland, Jacomine Veldhuis en Katinka Groothuis 
 
 
Agenda ALV 29 oktober 2013: 
 
1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 
2. Ingekomen post 20.05 uur 
3. Mededelingen van het bestuur 

- voorstellen kandidaat bestuurslid Corrie Folkersma 
- opvullen vacatures 
- overige zaken 

20.10 uur 

4. Notulen ALV 2 april 2013 20.20 uur 
5. Jaarplan 2014  

Toelichting, opmerkingen/vragen 
20.30 uur 

 Stemming  
   
6. Pauze 21.00 uur 
   
7. Begroting 2014, stemming 

Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, opmerkingen/vragen 
21.10 uur 

8. Rondvraag 21.20 uur 
9. Sluiting gevolgd door borrel 22.00 uur 
 
 
De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 8 oktober te downloaden via de website www.cocdeventer.nl. 
Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl. 
  

http://www.cocdeventer.nl/
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COC Deventer aan de whydonate app! 
 
Doneren aan COC Deventer kan ook op via de mobiel! 
Met ingang van 30 september gaat COC Deventer de app whydonate inzetten voor het ontvangen van 
donaties. We spelen hiermee in op de bewegingen in de huidige markt van smartphones, apps en 
social media. Aangezien de smartphone niet meer is weg te denken in het dagelijkse leven, is mobiel 
zichtbaar zijn nu nog belangrijker voor organisaties die (mede) afhankelijk zijn van donaties. Via 
whydonate gaat COC Deventer daarom ook projecten waar zij geld voor nodig heeft communiceren en 
donateurs de mogelijkheid bieden om hun social media in te zetten om ervoor te zorgen dat meer 
potentiële donateurs kunnen worden bereikt. 
 
Wat is whydonate precies? 
whydonate is een nieuwe mobiele applicatie die het als eerste mogelijk maakt om snel, gemakkelijk en 
eenmalig goede doelen te steunen. Heel simpel, met een paar drukken op knop een bedrag 
overmaken. De app is per 30 september in de Appstore en Google Playstore te downloaden. De 
drijfveren achter whydonate zijn twee bevlogen Haarlemse ondernemers: Daniel Boham (31) en Niels 
Corver (25). 
 
Lokaal en nieuws 
Naast de grote bekende goede doelen kun je als gebruiker op basis van je eigen locatie zien welke 
lokale goede doelen er in de omgeving te steunen zijn. Door te kijken naar het type icoon weet je direct 
om wat voor goed doel het gaat: humanitair, natuur, dier, cultuur of gezondheid. Zodra er een project is 
voltooid krijgen de donateurs hiervan een melding via een pushbericht. 
whydonate is deze maand een pilot gestart met ruim 50 goede doelen variërend van grote bekende tot 
kleine lokale stichtingen. COC Deventer zit daar dus ook bij. De App is gratis te downloaden en zowel 
voor iOS als Android beschikbaar. 

 
 
QR CODE WHYDONATE  QR CODE COC DEVENTER 

   

Rabobank 39.33.90.071  KvK 08090782 

 



Jaarplan COC Deventer 2014  5 

Concept - NOTULEN  VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN COC-DEVENTER, 
GEHOUDEN OP 2 APRIL 2013. 
 
Aanwezig de leden: Mirjam A, Annemarie Braakman, Mathijs Dam, P. Dekker, A. Doornberg, Hilda Dun, 
Caro van Eck, Ingrid van Enkhuizen, Charles Felix, Annemarie Flinterman, Katinka Groothuis, Remco 
Holle, Gerrit Idserda, Ralph Kleinbussink, Alexander Koers, Reindert Meutstege, Inge Overmars, Jan 
Pulles, Lex Rutgers, Joke van Schaik, Ojon van Strijland, Jacomine Veldhuis, Pieter Veninga, Jacques 
Vermeulen, Robert Jan Voogt, Jos Wijnhoven. 
 
Afwezig met kennisgeving: Torunn Davidsen, Irma Dijkstra, Christiaan Dobma, Miranda Stormink, Henk 
van Rossum, Martin Schilperoort, Niels Strang. 
 
AGENDAPUNT1:  Opening, vaststelling agenda 
Katinka heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
AGENDAPUNT 2: Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 
AGENDAPUNT 3: Mededelingen van het bestuur: 

- opvullen vacature secretaris: De eerdere oproepen hebben nog niet tot succes geleid. Er wordt 
nogmaals dringend op aangedrongen te zoeken naar of zich aan te melden als secretaris. 
Indien dit binnenkort niet lukt zal het bestuur zich moeten beraden op het afschuiven van 
bestuurstaken naar de (coördinatoren van)  de werkgroepen 
Hetzelfde pleidooi wordt gedaan inzake de barcoördinator, nu Reindert zich heeft 
teruggetrokken. Het aantrekken van een externe kracht is een tweede keuze. Iemand uit de 
vereniging verdient de voorkeur. 

- Overige zaken: naar aanleiding van enige incidenten van de laatste tijd overweegt het bestuur 
cameratoezicht in Face-it in te stellen. Nagegaan zal worden hoe dit kan worden gerealiseerd, 
wat de kosten zijn en welke wijzigingen in het barreglement moeten worden doorgevoerd. Het 
bestuur zal hierover zo snel mogelijk een voorstel doen. 

- Het bestuur roept op bij de komst van Putin mee te demonstreren. 
 
4. NOTULEN ALV d.d. 30-10-2012 
N.a.v. 

- -Ojon heeft deelgenomen aan de cursusdagen voor penningmeesters van COC-landelijk. 
- -Stijldansen en sportactiviteiten hebben gezamenlijk € 1800 gekost, de opbrengsten stijldansen 

van  € 700  staan daar tegenover. 
Over de openbaarheid van notulen wordt nog nagedacht. Openbaarmaking van de 
bestuursvergaderingen via de website wordt niet overwogen. 

 
5.JAARVERSLAG  2012 
 
2012 heeft met zijn vele activiteiten in het kader van het 40-jarig bestaan voor mooie resultaten 
gezorgd. 
De werkgroepen presenteren een korte inleiding tot hun werkzaamheden. 
 
- Werkgroep café. 
Inzake coördinator zie hierboven. Het aantrekken van externe gebruikers (studenten etc.) kan zowel de 
aantrekkingskracht van het COC vergroten als ook een financiële ondersteuning geven. 
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Er zijn nog geen concrete huisvestingsplannen voor ná 2014. Katinka suggereert de ruimten van het 
Etty Hillesumcentrum te overwegen. Een snelle voortijdige verkoop en dus huuropzegging liggen niet in 
de lijn der verwachtingen. 
 
- Werkgroep communicatie 
Er wordt naar het oordeel van de werkgroep goed gecommuniceerd met de buitenwereld, o.m. via de 
pers, de lokale radio, de lokale televisie en via facebook.  
 
- Werkgroep voorlichting 
De voorlichting, m.n. op scholen heeft een grote vlucht genomen en er zijn sinds vorig jaar ook 
meerdere voorlichters bijgekomen. Wel wordt nog een oproep gedaan om als voorlichter op te willen 
treden. 
De interactie in de klas is bij de voorlichting van essentieel belang. 
 
- Werkgroep Boek en film 
De oprichting van de roze kast in de bibliotheek is met succes bekroond, de opening met Ted van 
Lieshout geslaagd. 
De films lopen van redelijk (mannenfilms) tot goed (vrouwenfilms). 
Er is geen directe relatie meer met het COC wat betreft de boeken, de eigen bibliotheek van het COC is 
in de roze kast geïntegreerd. 
 
- Werkgroep feestteam: deze groep heeft een zachte dood gevonden. Een projectgerichte aanpak lijkt 
voor de toekomst beter aan te sluiten. 
 
- Werkgroep politiek/homobeleid 
In de werkgroep Homobeleid van de gemeente, waarin ook het COC vertegenwoordigd is, hebben 
nogal wat personeelswisselingen voorgedaan. In 2012 is o.m. de sociale kaart als een van de projecten 
tot stand gekomen. De huiskamerbijeenkomsten voor Turkse vrouwen zijn tot nu toe minder succesvol. 
Het lopende project met de grootste omvang is momenteel “veilige wijken” en steunt op een 
samenwerking met o.m. buurtwerkers, ook in het kader van Gay Straight Alliances. 
 
- Werkgroep 50+ 
Naast de wandelgroep heeft de nadruk de laatste tijd gelegen op het stimuleren van bejaardenoorden 
zich te richten op het homovriendelijk maken/laten zijn van de instellingen. Certificatie wordt dan 
gesymboliseerd door het uitreiken van de roze loper. Drie instellingen in de regio voldoen inmiddels aan 
de criteria. 
Een roze salon wordt overwogen. 
De theatergroep Gray zal op 13 mei op dringend verzoek alsnog een voorstelling geven in Apeldoorn, 
door toedoen van leden van de werkgroep 50+. 
 
- Werkgroep Sport en ontspanning 
De werkgroep floreert in de vorm van de vrouwengroep IJseldykes, die iedere week bijeen komt. 
Jaarlijks wordt 4x per jaar een stijldans cursus georganiseerd. Ook het projectkoor is een van de 
activiteiten. 
 
- Werkgroep “Men meet men”  
De avonden van de werkgroep mogen zich verheugen op een toenemende belangstelling. Voor 2013 
zijn nog 4 avonden gepland. Er zijn veel suggesties binnengekomen om de avonden nog aantrekkelijker 
te maken. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
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AGENDAPUNT 6  Pauze 
AGENDAPUNT 7  Jaarrekening 2012 
De penningmeester geeft een korte toelichting. Het eindresultaat is negatief (€9069), vooral door de 
extra uitgaven voor de viering van het 40-jarig bestaan. De werkgroepen zijn ieder binnen hun budget 
gebleven. 
Het verkrijgen van subsidies zal in de toekomst steeds moeilijker worden. De aanvraag voor de 
koplopersubsidie is voorlopig nog niet toegekend, m.n. omdat de criteria voor toekenning zijn gewijzigd. 
Een nieuwe aanvraag zal anders moeten worden gespecificeerd, toegespitst op concrete projecten. 
Doorschuiven naar een volgend jaar is ook niet meer mogelijk. 
Voor de toekomst zal moeten worden gezocht naar andere financiële bronnen. De vergadering gaat 
akkoord met het voorstel van de penningmeester te zoeken naar een goedkoper alternatief voor de 
(dure) accountant. Mits dit voor bijv. subsidiegevers geen bezwaar kan opleveren. De 
koplopersubsidieregeling loopt hoe dan ook in 2014 af. 
De kascommissie heeft geen opmerkingen en is akkoord. 
De vergadering verleent de penningmeester décharge.  
 
AGENDAPUNT 8.Rondvraag 
Enkele eerder ter tafel gekomen onderwerpen worden nogmaals besproken. Voor de cursus cafébeheer 
is binnenkort weer een mogelijkheid. Gevraagd wordt zich te melden. 
 
AGENDAPUNT 9. Sluiting 
Katinka sluit de vergadering 
 
 
 
  



Jaarplan COC Deventer 2014  8 
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Inleiding 

De vereniging COC Deventer en omstreken telt al jaren rond de 200 leden. Daarnaast zijn er zo’n 60 
vrijwilligers actief. Niet alle vrijwilligers zijn lid van COC Deventer. 
 
Dit jaarplan 2014 bevat de plannen van de verschillende werkgroepen en van het bestuur van onze 
vereniging (COC Deventer). Evenals voorgaande jaren hebben de werkgroepen hun eigen begroting 
ingediend naar aanleiding van de plannen die ze op papier hebben gezet. Deze afzonderlijke 
begrotingen zijn verwerkt in de gecumuleerde begroting die apart bij dit plan is gevoegd.  
 
COC Deventer heeft in 2013 de volgende werkgroepen en coördinatoren: 
 
Werkgroep Coördinator 
Café “Face it” Martijn Zijleman 
Communicatie en publiciteit Annemarie Flinterman 
Voorlichting Martin Schilperoort 
Boek en Film Ojon van Strijland 
Homobeleid Charles Felix 
50 + Vacature  
Sport en Ontspanning Mirjam A. 
 
Daarnaast zijn er nog een tweetal initiatieven binnen de vereniging die niet een formele status als 
werkgroep hebben, maar wel een eigen post op de begroting, namelijk de mannengroep “Men meet 
Men” en het nieuwe initiatief de “Ladies lounge”. COC Deventer heeft geen actieve vrouwengroep of 
jongerengroep. Dit zijn min of meer slapende posten geworden op de begroting. Mochten er voldoende 
vrijwilligers gevonden worden om dergelijke groepen nieuw leven in te blazen, dan is dat na een paar 
budgettaire aanpassingen dus zonder meer mogelijk. 
 
Het bestuur dankt de werkgroepcoördinatoren voor hun bijdrage aan dit jaarplan en is blij met de 
enorme inzet van de vrijwilligers! 
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Het bestuur 

Het bestuur bestaat sinds oktober 2013 uit 3 leden. De functie van secretaris is nog steeds vacant en 
dat sinds 2012! Het bestuur is dan ook erg blij met het feit dat we deze Ledenvergadering een nieuw 
aspirant bestuurslid aan u voor kunnen stellen, te weten mevrouw Corrie Folkersma. We hopen dat we 
met de uitbreiding van het bestuur ook in staat zullen zijn om onze ambities voor de toekomst naar 
boven toe bij te kunnen stellen. 
Samenstelling van het bestuur 
De volgende personen maken deel uit van het bestuur: 

 Katinka Groothuis (voorzitter) 

 Ojon van Strijland (penningmeester) 

 Jacomine Veldhuis (algemeen bestuurslid) 

 Corrie Folkersma (aspirant lid) 
 

Speerpunten 
2014 gaat in meerdere opzichten een belangrijk jaar worden voor onze vereniging. We zullen 
voorbereidingen moeten gaan treffen voor onze huisvesting: de huur moet uiterlijk 30 juni 2014 worden 
opgezegd. Daarnaast is het zo dat door een nadere overeenkomst met verhuurster het nog steeds zo is 
dat we binnen 3 maanden na opzegging van haar kant, ook ergens anders naar toe moeten. 
 
Ook is 2014 het laatste jaar waarop we een beroep kunnen doen op de zogenaamde 
Koploperssubsidie. Deze subsidie heeft geen directe invloed op het financiële wel en wee van onze 
vereniging, maar heeft ons wel steeds in staat gesteld een aantal extra’s te kunnen organiseren. Het 
bestuur staat hiermee voor de uitdaging om vervangende inkomstenstromen te genereren. De 
whydonate app (zie de achterkant van de uitnodiging voor de ALV) is daar een mooi voorbeeld van. 
 
Al met al zijn dit zaken waar een klein bestuur de handen aan vol zal hebben. Daarnaast hebben en 
houden de volgende zaken ook in 2014 onze aandacht: 
 

1. Uitbreiding van het bestuur met name met een secretaris; 
2. Het opvullen van de functie van coördinator van de werkgroep 50 +; 
3. Inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming brengen. Een financieel gezonde 

vereniging blijven; 

4. Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid; 
5. Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zowel op het gebied van homo-emancipatie, als op het 

gebied onderlinge ontmoeting (gezelligheid); 
6. Waarborgen continuïteit bestaande verenigingsactiviteiten. 

 
In de navolgende hoofdstukken volgen de bijdragen van de werkgroepen aan dit jaarplan. 
  



Jaarplan COC Deventer 2014  11 

1. Werkgroep Café 

 
De werkgroep café blijft café-activiteiten aanbieden (zowel op de gewone openingstijden als bij speciale 
activiteiten) voor een zo breed mogelijke publiek. De verschillende openingsdagen moeten daarom een 
duidelijke en verschillende sfeer uitstralen, zodat men doelbewust voor uitgaan op dát moment kiest. 
 
Speerpunten werkgroep Café 

 Vrijwilligers bestand uitbreiden. 

 Café-vrijwilligers bewust maken van de uitstraling namens COC.  

 Gastvrijheid en betrokkenheid. 

 Uitstraling café: modern, gezellig, welkom, warm.  

 Aanpassingen in bargedeelte en kelder zoals het schilderen van de muren en meer werken met 
sfeerverlichting. 

 Planning van de activiteiten voor 2014. 
 
Publiciteit 
Iedere maand twee weken voor de activiteit van de laatste zaterdag via een regulier persbericht de 
media benaderen. 

a) korte info over de activiteit wat-waar-wanneer-omschrijving kosten/tijden + internetadres, 
b) meer informatie over de activiteiten en openingstijden café Face It, 
c) informatie over activiteiten COC Deventer.  

 
Openingstijden 
Do 21-24 uur 
Vrouwen (na het sporten), Barzitters, Vergadernazitters, vaste bezoekers 
Muziek op praatsterkte, huiskamercafé. 
 
Vrij 21-24 uur  
Activiteitenavond (dus afhankelijk van aanbod); Filmliefhebbers, Livemuziek 
Muziek op uitgaanssterkte; bij Filmcafé (naborrelen), toegankelijke muziek voor breed publiek, evt. 
livemuziek. 
 
Za 16-18 uur  
Divers publiek, dagjesmensen, markt/winkelpubliek, Inloopcafé, muziek op praatsterkte. 
 
Za 22-02 uur Uitgaanspubliek, Jongeren.  
Muziek op dansvloersterkte; discolichten, trendy sfeer, jongeren achter de bar. 
 
Derde Zo 16-20 uur 
in samenwerking met werkgroep 50+ 
Ouder publiek, welkom voor alle ‘zondagskinderen’. Muziek op praatsterkte, Activiteit gericht op 
ouderen. 
 
Zo 21-24 uur  
Weekendafsluiters, kroegtijgers, gezelligheid. Muziek op uitgaanssterkte; vrolijke muziek. 
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2. Communicatie en publiciteit 

 
COC Deventer is op tal van momenten goed zichtbaar in de locale media. De huis-aan-huisbladen 
plaatsen veel berichten, op radio en televisie zijn we regelmatig te gast, de regionale pers is wat 
terughoudend. Op de website is actuele informatie te vinden over onze activiteiten, door aanpassingen 
is een aantal technische zaken op de site verbeterd. Naast de website, persberichten en de 
nieuwsbrief zorgt het actieve facebooken en twitteren voor een constante stroom van informatie naar 
onze grote achterban. Via Facebook bereiken wij inmiddels 900 mensen.  
De koers die door de organisatie werd ingezet, waarbij we uitstralen dat COC Deventer open, trots, 
actief en betrouwbaar wil zijn, is met onze communicatieaanpak goed vormgegeven. Als vereniging 
willen wij zichtbaar zijn, actief mensen tot gesprek uitnodigen en leuke activiteiten organiseren. 
Communicatie& Publiciteit wil hieraan in 2014 een bijdrage leveren en zal hierin actief in contact staan 
met de diverse werkgroepen en het bestuur, en hierin ondersteunen en adviseren. 
 
Speerpunten van werkgroep Communicatie & Publiciteit 2014 

 Communicatie verzorgen via Website, Persberichten, Promotiemateriaal, Nieuwsbrief en Social 
Media.  

 Onderhouden en actualiseren van website 

 Werkgroepen en bestuur adviseren en faciliteren bij communicatie en optreden in de media  

 Actief onderhoud lijst van e-mailadressen leden en welkomstpakket verzorgen voor nieuwe 
leden 

 Faciliterend in effectief intern gebruik e-mailadressen en elektronische agenda 
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3. Voorlichting 

 
De werkgroep voorlichting is onlangs versterkt met vier nieuwe leden en heeft nu 15 enthousiaste 
voorlichters. Verheugend is drie van de vier nieuwe leden enthousiaste jonge mensen zijn, zonder ook 
maar iets af te willen doen aan de inzet van de (wat) oudere mensen. De nieuwe leden zullen 
binnenkort een keer meelopen en de basistraining volgen, daarna kunnen ze aan de bak.  
 
In september is de aftrap van het nieuwe schooljaar gegeven met een vrolijke bijeenkomst van (bijna) 
de voltallige werkgroep. Deze stond naast de kennismaking met de nieuwe leden, in het teken van het 
contact met de scholen. Al brainstormend is het plan gevormd om in de eerste helft van oktober een 
gezamenlijke bel- en mailingactie te houden om de voorlichting (opnieuw) onder de aandacht van de 
scholen in ons verzorgingsgebied te brengen. Onder meer daarvoor is een eigen 06-nummer voor de 
werkgroep aangeschaft (06-49 28 46 24).  
 
In de planning zit een aanpassing van de tekst op de website met een actuele tekst. Het streven is dit in 
oktober 2013 gereed te hebben, in samenwerking met de werkgroep Communicatie.  
Voor dit schooljaar staan hopelijk weer een flink aantal voorlichtingen op het programma!  
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4. Boek en Film 

 
Tweemaal per maand hebben we filmavond in de Kleine Keizerin, het mini-filmhuis van de Bibliotheek 
Deventer. De eerste vrijdag van de maand is er een vrouwenfilm, de laatste vrijdag van de maand een 
mannenfilm. Van oktober tot en met april hebben we op de derde zondag(middag) de ‘classic sunday’, 
afwisselend een mannen- en vrouwenfilm. 
 
De films worden goed tot zeer bezocht. De nazit, die plaats vindt in het COC café Face It is voor veel 
bezoekers minstens zo belangrijk als het bezoeken van de film zelf. De film zorgt ervoor dat de drempel 
om het café te bezoeken lager ligt en dat er meteen genoeg gespreksstof is om het ijs te breken. 
 
Voor 2014 gaan we weer op zoek naar een interessant aanbod, een hele uitdaging, ook omdat in 
filmland de crisis te zien is en er minder homo- en lesbische films uitkomen. 
 
Het roze kasten project in de Bibliotheek heeft in 2013 een beetje stil gelegen. Er zijn niet veel nieuwe 
boeken aangeschaft. Dit heeft vooral met geld te maken.  
Het aanschaffen van nieuwe boeken is een speerpunt voor 2014. 
We gaan kijken of we met donaties en subsidies geld binnen kunnen halen voor de aanschaf van 
nieuwe, interessante, mooie en educatieve boeken. 
 
De leesclubs die in 2012 zijn begonnen opereren geheel zelfstandig, in overleg met de leesclubs zal in 
2014 gekeken worden naar de mogelijkheid om lezingen te organiseren. 
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5. Koplopersgroep 

 
De Koplopersgroep bestaat momenteel uit zes leden: 

 De voorzitter van het COC Deventer en omstreken; 
 Eén bestuurslid van het Etty Hillesum Centrum; 
 Twee leden van COC Deventer en omstreken; 
 Twee onafhankelijke leden vanuit de Deventer samenleving. 

 
De groep heeft zich de laatste tijd vooral gericht op de “koplopersgemeente” Deventer, maar wil zich in 
2014 ook meer op alle andere gemeentes van het verzorgingsgebied van COC Deventer richten. De 
groep speelt een rol bij de besteding van de Deventer “koploperssubsidie homobeleid”. Tot 2015 
(looptijd van de koploperssubsidie) heeft zij hiervoor de volgende thema’s geformuleerd: 

1. Opbouwen netwerk,  
2. Voorlichting,  
3. Weerbaarheid/ zichtbaarheid, 
4. Versterking positie COC Deventer. 
 

De werkgroep richt zich op de volgende activiteiten: 
 Bij de diverse gemeentes aandacht vragen en ondersteuning bieden voor het opstellen en 

uitvoeren van homo-emancipatiebeleid. 
 Voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van gemeentes, politie om inzicht te krijgen en 

te geven in de diverse aspecten van het homo-emancipatiebeleid. 
 Deelname aan het antidiscriminatie overleg van de gemeente Deventer, dat controle uitoefent 

op de uitvoering van het antidiscriminatiebeleid. 
 Organiseren van debatten met politici en eventueel andere maatschappelijke organisaties, in 

samenwerking met het Etty Hillesum Centrum. 
 Ontwikkelen en verstevigen van netwerk  voor hulpverleners en anderszins betrokken bij 

vragen en problemen rond homoseksualiteit in de samenleving. Samenwerking wordt gezocht 
met COC Nederland voor de mogelijkheden rond een Gay Straight Alliance (GSA veilige 
wijken). 

 Socratische bijeenkomst om de dialoog rond homoseksualiteit bij sleutelfiguren in de 
samenleving te activeren. 

 Er is ten minste 1x per twee maanden overleg met de verantwoordelijke ambtenaar over de 
vorderingen. 
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6. 50+ 

 
De doelstelling van de werkgroep is ontmoetingsmogelijkheden te scheppen voor 
homoseksuele/lesbische ouderen. De groep werkt concreet volgens twee lijnen:  

- Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden door het organiseren van een maandelijkse 
Zondagmiddagsalon; 

- Homoseksualiteit aan de orde stellen binnen verzorgingshuizen in onze regio. Hierbij willen we 
het onderwerp op de agenda plaatsen maar ook een aanbod op maat bieden voor individuele 
homomannen en lesbische vrouwen of een training voor personeelsleden. Tevens sluiten we 
actief aan bij het landelijk project Roze Loper, welke de homovriendelijkheid van 
verzorgingshuizen toetst, bevordert en beloond middels de Roze Loper. 

- Deelname aan consortium roze 50+. 
 
Speerpunten werkgroep 50+ 

- Maandelijkse Zondagmiddagsalon met een afwisselend en vernieuwend aanbod aan 
activiteiten, samenwerking met andere werkgroepen binnen COC Deventer wordt hierbij 
gezocht; 

- Voortbouwen op en verdiepen van de gelegde contacten met de verzorgingshuizen in 
Deventer, Zutphen en Apeldoorn; 

- Contact leggen met andere verzorgingshuizen en zorginstellingen in deze regio; 

- Voortgaan en verdieping van de contacten met COC Nederland, COC Nijmegen, ANBO Roze, 
Schorer en Movisie; 

- Het verspreiden van foldermateriaal en het maken van relevante en wenselijke publiciteit, in 
samenwerking met publiciteitscoördinator COC Deventer. 

- Het opzetten van een “Maatjesproject” voor onze doelgroep in samenwerking met andere 
instanties/organisaties die actief zijn op dit gebied. 
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7.  Sport en Ontspanning 

 
IJssel Dykes 
 
Sinds juni 2009 kunnen vrouwen sporten bij COC Deventer. In gymzaal De Duivengang in het centrum 
van Deventer, op loopafstand van het COC. 
 
De sporten zijn basketbal, volleybal en voetbal, steeds 3 achtereenvolgende donderdagen dezelfde 
sport. Iedere sport heeft haar eigen trainster uit de groep. Alle IJssel Dykes zijn lid van COC-Deventer.  
 
Niet-leden zijn uiteraard ook welkom. Voor leden van het COC is het sporten gratis, voor niet-leden 3 
euro per keer (lidmaatschap van COC is 42,50 euro). 
 
Buiten de zaal wordt er ook gezamenlijk gefietst, gewandeld, gevliegerd en geschilderd, verder worden 
er o.a. films bezocht en zijn de vrouwen vaak te vinden op andere activiteiten van het COC. 
 
De plannen voor 2014 zijn: 

 Vernieuwen van voetballen en volleyballen 

 Aanschaf nieuwe materialen voor andere sport, bijvoorbeeld badminton 

 Aanschaf van nieuwe clubshirts, eventueel ook broek en tas 

 Deelname aan toernooien 

 Roze Stijldansen Deventer 
 
Sinds september 2009 organiseerde COC Deventer 4 keer per jaar een Stijldansavond in zalencentrum 
De Horst in Deventer. Gezien de lage opkomst is dit onderdeel in het voorjaar van 2013 stopgezet. 
 
Projectkoor COC Deventer 
 
Op 27 april 2013 heeft het projectkoor van COC Deventer een muzikale avond verzorgd in de 
voormalige Synagoge van Deventer. Het was een succesvol project met een mooi eind product.  
 
Een doorstart naar een regulier koor voor het COC leek aanvankelijk mogelijk, maar uiteindelijk was hier 
toch te weinig belangstelling voor. 
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8. Men meet men / Ladies lounge 

 
Zoals eerder gemeld zijn deze initiatieven geen echte werkgroepen van het COC Deventer. Toch 
verdienen ze het om in het jaarplan van 2014 te worden opgenomen omdat beide initiatieven wel 
degelijk bijdragen aan de doelstelling van de vereniging. 
 
Men meet men 

Doelstelling 
Het organiseren van ontmoetingsavonden voor homoseksuele- en biseksuele mannen waar 
gezelligheid voorop staat. Verder willen we de mogelijkheid bieden om in een ongedwongen sfeer 
gelijkgestemden te ontmoeten, contacten te kunnen leggen en willen we de mensen bij elkaar brengen 
onder het motto: “ERKENNEN en HERKENNEN”. 
 
Activiteiten 
Op de eerste maandagavond van februari, april, juni, oktober en december worden 
ontmoetingsavonden georganiseerd met iedere keer een ander thema.  Een DJ zal zorgen voor 
passende sfeermuziek, er zijn VJ presentaties, natuurlijk is de bar open en worden er diverse snacks 
geserveerd. Tevens is de lounge- & relaxruimte geopend. 
 
Ladies lounge 
 
Doelstelling 
Het organiseren van een ontmoetingsmogelijkheid voor homoseksuele- en biseksuele vrouwen waar 
gezelligheid voorop staat. Verder willen we de mogelijkheid bieden om in een ongedwongen sfeer 
gelijkgestemden te ontmoeten, contacten te kunnen leggen en willen we de mensen bij elkaar brengen.  
 
Activiteiten 
Iedere laatste zondagmiddag in de oneven maanden (september, november, januari, maart en mei) een 
Ladies Lounge op de agenda. Er is passende sfeermuziek, natuurlijk is de bar open en worden er 
diverse snacks geserveerd. Tevens is de lounge- & relaxruimte geopend. Noteer alvast zodat je deze 
middagen niet iets anders gaat plannen! 
 



Financieel overzicht

Kpl. Groep Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg.

5101 Bestuur 1.000 2.500 719 2.048 1.000 2.500

5102 Organisatieverzekeringen 350 309 350

5103 Ledenvergaderingen 500 207 500

5104 Werkgroepenraden 0 0

5106 Deskundigheidsbevordering 500 500

5108 Accountantskosten 1.600 1.000

Subtotaaltelling organisatiekosten 1.000 5.450 719 2.564 1.000 4.850

5200 Activiteiten Algemeen 1.500 188 1.500

5201 Voorlichting 500 500 875 401 800 500

5202 Introductie, Opvang en Info 50 0 100

5203 Programma 5.000 3.037 5.000

5205 Jongeren 200

5206 Communicatie 200 153 200

5207 Boek & Film 500 393 500

5208 Vrouwengroep 0 500 500

5210 Sport & Ontspanning 1.000 582 1.000

5211 50+ 1.000 481 1.000

5212 Mannengroep 500 104 500

5213 Politiek (homobeleid, koplopers) 300 0 300

Subtotaaltelling activiteitenkosten 500 11.050 875 5.339 800 11.300

7108 Contributie 4.000 4.762 4.800

7190 Subsidie Gemeente Deventer 6.000 6.000 6.000

7190 Subsidie Provincie Gelderland 535 0

7191 Giften  1.731 1.500  

Subtotaaltelling inkomsten 10.535 0 12.493 0 12.300 0

Ink. Uitg. Ink. Uitg.

Totaaltelling werkgroepen 12.035 16.500 14.087 7.903 14.100 16.150

5300 Huisvesting

4301 Huur 16.200 12.150 16.200

4302 Onderhoud pand 750 327 750

4303 Inboedelverzekering 1.075 1.192 1.200

4304 Schoonmaak 3.000 1.847 3.000

4305 OZ-belasting 650 726 750

4306 Energie/water 3.000 2.277 3.000

4307 Zuiveringslasten/afvalcontainers 600 709 800

4309 Diverse huisvestingskosten 0 0

Totaal huisvestingskosten 0 25.275 0 19.228 0 25.700

5500 COC-Café

Trainingen 250 0 250

4501 CD's 100 0 100

4502 Onderhoud/aanschaf inventaris 700 511 700

4503 Glaswerk/kaarsen/sfeer 200 203 300

4505 BUMA+muziekvergunningen 300 282 300

4506 Sluitingsuurontheffing 800 184 600

4507 Consumpties barmedewerkers 1.100 1.100

4510 Bedorven consumpties 0 0

4511 Afschrijvingen 200 200

4512 Diverse materialen en kopieen 400 598 500

4599 Diverse kosten café -800 -800

4600 Inkopen drank 15.410 15.156 18.000

4601 Inkopen overige 500 0 500

8602 Orpheus

8501 Entree (excl. BTW)

8601 Omzet (excl. BTW) 49.000 31.733 49.500

8604 Doorbelaste consumpties

Totaal COC-Café 49.000 19.160 31.733 16.934 49.500 21.750

Overig onvoorzien 0 0 0 0 0 0

     

Totaal afdeling 61.035 60.935 45.820 44.065 63.600 63.600

Saldo (winst/verlies) winst 100 winst 1.755 verlies 0

Controletelling 61.035 61.035 45.820 45.820 63.600 63.600
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