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Uitnodiging ALV  

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op 

dinsdag 28 oktober 2014 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De 

vergadering wordt gehouden in de Annie MG Schmidtzaal van de openbare bibliotheek  in 

Deventer.  

 

Graag tot ziens, 

 

Katinka Groothuis, Ojon van Strijland, Corrie Folkersma en Dennis van der Ploeg 

 

 

Agenda ALV 28 oktober 2013: 

 

1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 

2. Ingekomen post 20.05 uur 

3. Mededelingen van het bestuur 

- kandidaatstelling Dennis van der Ploeg als secretaris 
- instellen stemcommissie 
- overige zaken 

20.10 uur 

4. Notulen ALV 8 april 2014 20.20 uur 

5. Jaarplan 2015 – diverse werkgroepen  

Toelichting, opmerkingen/vragen 

20.30 uur 

 Stemming  

   

6. Pauze 21.00 uur 

   

7. Huisvesting 21.10 uur 

8. Begroting 2014, stemming 

Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, 

opmerkingen/vragen 

21.30 uur 

 

9. Rondvraag 21.45 uur 

10. Sluiting gevolgd door borrel 22.00 uur 

 

 

De vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 10 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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Concept  - verslag COC Deventer d.d. 8 April 2014 
 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

Datum en tijd: 8 april 2014 - 20:00uur 

Aanwezig: voltallig bestuur, 24 leden, 1 niet lid, Joop Schermer van COC Nederland 

 

Algemene noot: in de notulen zijn geen achternamen gebruikt van de aanwezige leden. Op enkele 

uitzonderingen na in verband met verkiezingsstelling, voorstellen et cetera, dit in verband met de 

vraag deze weg te laten van enkelen en de keuze van de notulist om een uniform verslag af te 

leveren. 

 

1.  Opening 

Katinka opent om 20:04uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte 

welkom 

 

2. Ingekomen post 

 Geen ingekomen stukken 

 

3. Mededelingen van het bestuur 

 Joop Schermer , secretaris bij COC Nederland, stelt zich kort voor aan de aanwezigen.  

Joop wil meer zien van de lokale COC’s en woont daarom verschillende vergaderingen 

en bijeenkomsten bij. 

 

 Kandidaatsteling Corrie Folkersma als algemeen bestuurslid. 

Corrie vertelde kort iets over zichzelf en haar beweegredenen om zich kandidaat te 

stellen als algemeen bestuurslid van COC Deventer e.o. 

 

 Voorstellen Dennis van der Ploeg als kandidaat- secretaris 

Dennis stelt zich kort voor aan de leden: Wonende te Zutphen, opleiding 

maatschappelijk werk en dienstverlening, altijd veel vrijwilligerswerk gedaan en het 

begon nu weer te kriebelen, COC was altijd al een grote wens om zich bij aan te sluiten 

als actief lid. 

 

 Stemcommissie instellen 

Er moet een stemcommissie komen voor de kandidaatstelling van Corrie Folkersma. 

Reindert en Miranda nemen deze taak op zich. 

 
 Huisvesting / horeca 

- Aangezien het café van het COC Deventer (Face It) op dit moment wordt verhuurd 

aan het Orpheus, wat inkomsten betekent, is de algemene ledenvergadering 

verschoven naar de bibliotheek. 

- De coördinator van het café (Martijn) is wegens familieomstandigheden niet 

aanwezig.  
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- De horeca blijft een heikel punt, maar het bestuur geeft het café een pluim voor de 

mooie transformatie!  

- In de volgende ledenvergadering (oktober) wordt er teruggekomen op de horeca en 

de mogelijke huisvesting. Aangezien we niet met het huidige contract verder willen, 

is er vanaf oktober voldoende tijd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

(voorbeelden: zelfde pand, maar lagere huur / ander pand). Opmerking vanuit de 

leden was dat als we het contract opzeggen of hij dan wel verlengbaar zou zijn? Het 

contract loopt sowieso af en het opzeggen ervan is alleen een formaliteit. 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering  29 oktober 2013 

 Op pagina 5 wordt gesuggereerd dat Reindert FaceBook gaat beheren, maar dit blijkt 

nooit gezegd te zijn. Wel vraagt Reindert zich af of er wel goed wordt gekeken naar wat 

er geplaatst wordt en of dit juridisch wel kan of niet? Katinka zegt dit scherp in de gaten 

te houden en hierop gericht te zijn. 

 Eveneens op pagina 5 worden de leden van de werkgroep Boek en Film genoemd, 

hierbij is Jan vergeten. 

 

5. Jaarverslag 2013 (toelichtingen, opmerkingen en vragen) 

Algemene noot: in dit verslag staan alleen bijzonderheden en opmerkingen die niet zijn 

gereproduceerd vanuit het al eerder verstrekte jaarverslag. 

 
 Inleiding / bestuur 

- Katinka doet het woord en vertelde allereerst dat ze dankbaar is voor veel! Als 

voorbeeld geeft ze Joke en Hilda die een erg leuk en top vrouwenfeest hebben 

neergezet. 

- Katinka vertelde dat ze graag een roze verkiezingsdebat had georganiseerd, maar 

dat dit helaas niet is doorgegaan. Dit is te wijten aan het weggeven van de 

organisatie aan anderen die niets hebben gedaan ermee. 

- De subsidies zijn verwikkelt in een ambtelijk onderzoek en kunnen misschien 

wegvallen. 

- Er is interesse in een politieke werkgroep en er zijn ook al drie leden die hier iets 

voor willen betekenen (Dennis, Aaron en Heleen). 

- Dennis wil in Zutphen onderzoeken wat het COC daar kan betekenen en/of voor 

elkaar kan krijgen (subsidies/leden/et cetera). 

- Er is een opschoonactie gewest van het ledenbestand en we hebben 200 leden (dit 

was 214). 

 

 Werkgroep Café 

Robert Jan (roostermaker en assistent van coördinator café) vertelde kort wat er in het 

jaarverslag beschreven staat.  

- Er is een grote wens om op de vrijdagen open te gaan. 
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 Werkgroep Communicatie 

Annemarie voert het woord 
- De leden van deze werkgroep zijn: Marcel, Reindert en Annemarie 

- De nieuwsbrief is makkelijker aan en uit te zetten. 

- Opmerking vanuit de leden is dat de website er mooier uitziet en beter loopt! 

 
 Werkgroep voorlichting 

Martin voert het woord 

- Er is een EU-subsidie aangevraagd voor een workshop in Stockholm. Doel van deze 

workshop is professionalisering. 

- Er zijn enkele nieuwe mensen bij de werkgroep gekomen. 

- Vanuit de leden was er een vraag wat er werd bedoeld met de term ‘low profile’ in 

het jaarverslag? Hiermee wordt bedoeld dat er makkelijk met de voorlichting 

omtrent de seksuele diversiteit  kan worden omgegaan door scholen. 

 
 Werkgroep Boek en Film 

Ojon voert het woord 
- De vrouwenfilms bleken moeilijk programmeerbaar voor Ojon. Deze taak heeft 

Torunn nu op zich genomen. 

- Hopelijk kan er iets meer geld uit de koplopersubsidie komen voor de roze kast. 

- Dit jaar komt er een dame een lezing houden (Maartje Wortel). 

- Vanuit de leden was er een opmerking dat er over de lezing van Bart Moeyaert niets 

te vinden was qua bekendmaking of dergelijke? Dit blijkt achteraf niet 

gecommuniceerd te zijn. Wel zijn er veel complimenten geuit voor de lezing van 

Tom Lanoye. 

- Er ontstond een korte discussie onder de leden over de films of deze gehuurd 

konden worden, vanuit privébezit meegenomen mochten worden en/of  er 

suggesties gegeven mochten worden? Huren blijkt niet mogelijk, meenemen uit 

privébezit wel (mits Nederlands ondertiteld en suggesties zijn altijd welkom! 

 

 Koplopersgroep 

Aaron voert het woord 
- Koplopersgroep is gericht op vier pijlers omtrent homoseksualiteit 

- Willen dat er meer verplichtingen voor scholen komen en dat het curriculum wordt 

omgegooid. 

- De organisatie voor politieke activiteiten is uit handen gegeven, wat achteraf geen 

goede uitkomst had. 

- Vanuit de leden wordt er opgemerkt dat de ambtenaar (homobeleid) niet meer 

aanwezig is bij de besprekingen. Aangezien deze groep de gemeente (en dus de 

desbetreffende ambtenaar) moet adviseren is het van belang om dit terug te eisen 

(het bestaan van de groep hangt hiervan af). Ook wordt er geopperd dat de link met 

de politiek sterker moet worden. In zekere zin is deze groep een soort van 

werkgroep politiek geworden. 
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- Al met al is er voor gekozen om toch mee te doen, omdat er veel mooie dingen met 

het geld konden en kunnen worden gerealiseerd. 

- Katinka vertelde dat er binnen de gemeente veel geschoven wordt en dat ze op alle 

fronten probeert om mensen te mobiliseren. 

- Vanuit de leden wordt er gevraagd wat socratische diners zijn? Diners tussen 

koplopersgroep, politiek en bedrijven. Hoofddoel is het ontwikkelen van een 

netwerk en deze borgen. 

- Charles is uit de koplersgroep gestapt, omdat hij andere bezigheden had. 

 
 Men meet men 

Martin voert het woord 
- De avonden zijn erg leuk en het blijft doorgaan! Het is veelal een vaste groep 

mannen die aanwezig zijn. Ook worden er mensen bereikt vanuit Zwolle, Apeldoorn 

en Zutphen! 

- Vanuit de leden wordt er gevraagd waarom ‘men meet men’ niet op de vrijdagen 

wordt georganiseerd? Dit is geënquêteerd en de bezoekers willen dit niet omdat de 

stad drukker is en de anonimiteit dan verloren gaat. (Wel hebben sommige leden 

behoefte aan een vrijdag.) 

 

 Sport en ontspanning 

Mirjam voert het woord 
- De werkgroep heeft het eerste lustrum erop zitten! 

Vanuit de leden wordt er gevraagd of het tennis en voetbal weer terug kunnen 

komen. Mirjam verteld dat de organisatie van het tennis bij Koert lag. En dat het 

voetbal nog wordt bekeken. Er wordt sowieso bij elkaar gezeten om nieuwe dingen 

te bedenken. 

 

 Werkgroep 50+ 

Henk voert het woord 
- De roze loper stagneert en wordt waarschijnlijk niet uitgebreid. 

- Er komt waarschijnlijk een samenwerking met COC Twente. 

- Expert meeting is niet alleen voor de zorg, want er zijn veel meer ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld: welke formats bij welke levensdomeinen? Aaron is promovendus aan 

de universiteit van de Humanistiek en wil hier samen naar kijken. 

- Binnen het net opgestarte ‘maatjesproject’ zijn de eerste koppelingen al gemaakt. 

Ook wordt er gezocht naar een tweede coördinator. 
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 Ladies Lounge 

Katinka voert het woord 
- Joke van Schaijk is de verantwoordelijke voor deze werkgroep. 

- De ladies lounge wordt goed bezocht en er wordt gekeken of er ook eten kan worden 

geserveerd. 

- Een wild plan is om in mei een ‘open mic’ te organiseren. 

 

 

PAUZE en stemming (21:25uur) 

 

* Joop moet de trein halen en verlaat de vergadering. 

* Voordat er met de agenda wordt doorgegaan wordt de uitslag van de stemming (Corrie 

Folkersma als algemeen bestuurslid) bekend gemaakt: 

  

Van de 23 stemgerechtigden heeft iedereen VOOR gestemd.  

Corrie is unaniem gekozen. 

 

 

7. Jaarrekening 2013 
 Op pagina 4/9 en 6/9 staan bij enkele kolommen de jaren verkeerd vermeld. 

 De werkgroepen zijn allemaal binnen hun begroting gebleven. 

 Het feest (jubileumfeest) heeft minder opgebracht dan verwacht en wordt, in de huidige 

vorm, niet voortgezet. Wellicht op een andere (goedkopere) locatie? 

 De inkoop / omzet verhoudingen van het café liggen erg scheef. Vanuit de zaal wordt er 

geroepen dat dit komt omdat er veel gedronken is zonder af te rekenen. Ojon zegt dat 

het veel giswerk blijft omtrent de drank. 

 Er mag minder gedeclareerd worden bij de gemeente. 

 Door een bijeenkomst voor de penningmeesters is Ojon gewezen op het feit dat het COC 

Deventer de energiebelasting kon terugvragen (in verband met de ANBI status). Dit 

leverde bijna €3000,- euro op. 

 De toekomst wordt somber ingezien, want de koplopers-subsidie valt weg en dan is de 

vraag waar we geld vandaan kunnen halen? 

 De kascommissie keurt de jaarrekening goed (nieuwe kascommissie leden zijn: 

Annemarie en Jan) 

 Ojon krijgt decharge van de leden 

 

8. Rondvraag 

 Is het misschien een idee om via ‘crowdfunding' donaties binnen te krijgen voor het COC 

Deventer? Wellicht wel! Volgende maand opent de bekendste crowdfundingswebsite 

(Kickstarter) haar deuren. 

 Heeft de whydonate app nog wat opgeleverd? Nee alleen de voorzitter en de 

penningmeester hebben een donatie gedaan. 

 Is het een idee om verschillende fondsen aan te schrijven? Jazeker, dat gaan we doen. 



Jaarplanning 2015 COC Deventer e.o. 
9 

 Onderzoeken of er bij bedrijven geld binnen te halen valt. Sponsoring zou goed kunnen 

vallen onder de werkgroep ‘politiek’ aangezien zij al een netwerk hebben. 

 Is het een idee om leden om een extra donatie te vragen? De aanwezigen vinden dit 

geen goed idee. 

 Wordt er goed op de uitgaven gelet? Penningmeester zegt dat dit gebeurd. 

 De getallen van de begroting over 2014, waar kunnen wij die vinden? Deze komen in de 

volgende ledenvergadering van oktober. 

 

 9. Sluiting en borrelen 

 Om 22:08uur sluit Katinka de algemene ledenvergadering 
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Inleiding 

 

2015 wordt een spannend jaar voor COC Deventer e.o.! De werkgroepen gaan aan 

de slag met hun planning, nieuwe werkgroepen ontstaan en het café gaat veel 

activiteiten ontplooien. 

Het jaar 2015 staat -  naast alle mooie jaarplannen in dit document - ook in het 

teken van misschien wel het spannendste wat de vereniging meemaakt; namelijk 

een nieuwe huisvesting zoeken en mogelijk betrekken. 

COC Deventer e.o. staat bekend als een zeer actieve en ondernemende vereniging. 

Met circa 200 leden en een groot vrijwilligersbestand is het haast ondenkbaar dat 

we geen ‘eigen’ ruimte hebben, daarom gelooft het bestuur dat de leden tot een 

uniform en gedegen besluit komt in deze kwestie. 

Al met al een spannend, maar vooral leuk jaar. Het bestuur, de werkgroepen en 

de vrijwilligers gaan er dit jaar weer tegenaan en laten de LHBTI gemeenschap 

ook vertegenwoordigt zijn in het jaar 2015. 

Nu rest ons u een fijn jaar toe te wensen met veel mooie momenten en we zien u 

graag ook in het jaar 2015 in het café of bij een werkgroep langskomen! 

 

Het Bestuur  
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Het bestuur 

 
Samenstelling 

Na lange tijd is er eindelijk een vrijwilliger opgestaan om de al lange tijd vacante functie van secretaris 

te gaan vervullen! Op deze vergadering stelt Dennis van der Ploeg zich kandidaat als secretaris. 

 

Hiermee bestaat het bestuur van COC Deventer e.o. daarmee uit de volgende personen: 

Katinka Groothuis (voorzitter) 

Ojon van Strijland (penningmeester) 

Corrie Folkersma (algemeen bestuurslid) 

Dennis van der Ploeg ((aspirant-)secretaris) 

 

We zijn blij dat we weer op volle sterkte zijn, want er ligt een boel werk op ons te wachten! 

 

Visie 

Vanwege een aantal veranderingen waar we als COC Deventer in 2015 mee te maken gaan krijgen, heeft 

het bestuur, bij monde van de voorzitter, op 11 juni 2014 de missie en visie van COC Deventer in het 

forum van de Deventer’ gemeenteraad gepresenteerd. Dit was een mooie gelegenheid om de 
doelstellingen weer eens op een rijtje te zetten. Kort gezegd komt de visie van het bestuur van COC 

Deventer op het volgende neer. 

 

COC Deventer heeft twee ambities: 

1. We willen hét kennisinstituut voor seksuele diversiteit in “onze regio” zijn; en 

2. we willen de zichtbaarheid en weerbaarheid vergroten van de LGBT’s in de regio. 

 

Om ons te ontwikkelen tot kennisinstituut is het nodig dat we optreden als klankbord,  

expertmeetingen organiseren en fungeren als  natuurlijk aanspreekpunt voor onze netwerk partners, 

waarbij je moet denken aan bijv.: 

o Movisie 
o Etty Hillesum Centrum 
o Bibliotheek 
o Amnesty International 
o Gayfarmers 
o GGD 
o Politie / Justitie 
o Ieder1 

o Vrijwilligerscentrale 
o Roze Golf 
o RTV Oost 
o RTV Deventer 
o ANBO 
o diverse scholen 
o … 
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Het vergroten van de zichtbaarheid en weerbaarheid kan op verschillende manieren, maar wij denken 

dat dit het beste kan door te blijven hameren op voorlichting en het creeeren van een eigen 

ontmoetingsplek, tot 1 juli 2015 in de vorm van café Face-it. Het bestuur is van mening dat ook na 1 juli 

de regenboogvlag trots op een pand in Deventer moet wapperen! 

 

Dus COC Deventer blijft zich ook 2015 inzetten op deze terreinen: 

1. Voorlichting 

2. Netwerkontwikkeling 

3. Weerbaarheid 

4. Zichtbaarheid 

5. Tolerantie 

6. Ouderen. 

 

Speerpunten voor 2015 

2015 gaat een turbulent jaar worden voor onze vereniging: de huur van het pand aan de Brink 64A 

loopt tot 1 juli 2015 en dat betekent dat er andere huisvesting moet worden gezocht. Daarnaast komt 

de Koploperssubsidie per 1 januari te vervallen. Sinds het begin van deze subsidiemogelijkheid in 2008 

hebben we als COC Deventer hier veel leuke projecten van gedaan, denk aan de Films, de Roze Kast in 

de Bibliotheek, de DVD voor de Voorlichtingsgroep en nog veel meer. Hier moet dus een alternatief voor 

worden gezocht. 

 

Gedurende een lange tijd is het café de (financiële) kurk geweest waar de vereniging op dreef, maar dit 

wordt een steeds onzekerder factor in de toekomst – en dat komt niet alleen door de 

huisvestingsperikelen. De jaarlijkse waarderingssubsidie van de gemeente Deventer staat ook onder 

druk en met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015, is het ook onzeker hoe eventuele 

andere mogelijke subsidiestromen gaan lopen. Het hele sociaal maatschappelijke speelveld gaat met de 

komst van die wet op de schop – en de bijbehorende geldstromen dus ook. Hier ligt een forse taak voor 

het bestuur om COC Deventer dus stevig op de kaart te zetten bij diverse organisaties en instanties. Om 

leuke dingen te kunnen blijven doen, is het immers noodzakelijk om de inkomsten op orde te krijgen. 

 

Uiteraard kan en wil het bestuur dit allemaal niet alleen doen. We krijgen hierbij de hulp van diverse 

werkgroepen. Hun bijdrage aan dit jaarplan volgt hierna. 
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Jaarplannen 2015 
  



Jaarplanning 2015 COC Deventer e.o. 
14 

50+ 

 
De werkgroep volgt twee lijnen: 

1. In de regio het onderwerp homoseksualiteit aan de orde stellen. Het streven is gericht op het 

bevorderen van een open leefklimaat voor mannen en vrouwen boven de 50 jaar. Lokale 

politieke en bestuurlijke organisaties en regionale zorginstellingen zijn beoogde 

gesprekspartners. De participatiesamenleving biedt volop kansen, maar vraagt  zeker ook om 

goede contacten in de samenleving op diverse niveaus. 

 

2. Het aanbieden van concrete activiteiten afgestemd op interesses  binnen de doelgroep. Een 

maandelijkse zondagmiddagsalon conform de afgelopen jaren en nadenken over vernieuwing in 

het aanbod. 

Voor de werkgroep is samenwerking met andere werkgroepen binnen het COC van belang alsmede een 

actieve samenwerking met algemene maatschappelijke organisaties in het werkgebied van COC 

Deventer. De werkgroep gaat actief op zoek naar nieuwe leden om de ambities waar te kunnen maken. 

De werkgroep blijft ook actief in de contacten op provinciaal en landelijk niveau in het belang van Roze 

50+. 
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Voorlichting 

 
De werkgroep Voorlichting verzorgt gastlessen seksuele diversiteit in het middelbaar onderwijs, maar 
ook op MBO's en ROC's. De bedoeling is om met de leerlingen in gesprek te gaan over homo- en 
biseksualiteit en ook transgender. 
  
De werkgroep bestaat nu uit negen actieve leden. Er wordt gestreefd naar een minimale bezetting van 
20 leden om niet al te vaak 'nee' te hoeven verkopen aan scholen. Daarom is een wervingscampagne 
gestart, onder andere via Saxion. Wie nog mensen kent die misschien voorlichter willen worden, laat 
het hen weten! Of misschien wil je het zelf wel! Contact kan worden opgenomen met de coördinator van 
de werkgroep, Martin Schilperoort via: voorlichting@cocdeventer.nl of via 06 51 80 92 12 ('s-avonds, 
woensdags of vrijdags ook overdag). Alle nieuwe leden krijgen de Basistraining Voorlichting 
aangeboden, wat een goede basis vormt om aan de slag te gaan. Overigens wordt een gastles altijd door 
twee voorlichters verzorgd, je staat er dus nooi alleen voor.  
  
Daarnaast heeft de werkgroep in september een bel- en mailingactie gehouden om alle scholen in de 
regio te bereiken om hen te interesseren voor onze gastlessen. We hopen op een positieve respons. 
Voldoende geïnteresseerde scholen is een voorwaarde om gastlessen te kunnen geven en dus voor de 
continuïteit van onze werkgroep. Hoewel scholen ook zelf het (verplichte) onderdeel seksuele 
diversiteit kunnen invullen in hun lesprogramma, zijn we ervan overtuigd dat wij dat beter kunnen. 
  
De werkgroep wil het komende jaar samenwerking zoeken met andere organisaties die op scholen 
komen, bijvoorbeeld de GGD. Niet om samen gastlessen te gaan verzorgen, maar wel om een breder 
netwerk op te bouwen en elkaar te kunnen aanvullen. Daarnaast willen we een netwerk opbouwen in 
het onderwijsveld, waarbij contacten met de gemeente(n) waarschijnlijk onmisbaar zijn. Ook is het zaak 
om met de scholen waar we komen aan goed relatiebeheer te doen. Het is verheugend dat het initiatief 
voor deze zaken is genomen door twee actieve leden van de werkgroep. 
  
De bestaande samenwerking met de werkgroep Voorlichting van COC Twente-Achterhoek wordt 
geïntensiveerd. Zo heeft in september een inspiratie- en brainstormavond plaatsgevonden met drie 
leden van onze werkgroep en de beide coördinatoren van de werkgroep COC Twente-Achterhoek en de 
voorzitter daar. Dat is van beide kanten zeer goed bevallen en krijgt zeker vervolg. We kunnen elkaar 
op praktische en organisatorische punten helpen. Soms kunnen zo nodig ook gastlessen van elkaar 
worden overgenomen. 
  
Samenvattend: we streven naar uitbreiding van de werkgroep, meer scholen waar we gastlessen 
kunnen geven, samenwerking met andere organisatie en een breder netwerk in het onderwijsveld. 
Kortom: ambities genoeg! 
  

mailto:voorlichting@cocdeventer.nl
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“Men meet Men” 

 
Doelstelling 
Het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor homoseksuele- en biseksuele mannen waarbij 
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”. 
Tevens willen we de behoeften van de doelgroep signaleren en die verder uitwerken. Het verstrekken 
en verzamelen van informatie en de mogelijkheden op allerlei gebied voor de doelgroep is eveneens 
een doel. 
 
In de regio “Stedendriehoek”, de regio waarin COC Deventer werkt, worden geen specifieke activiteiten 
georganiseerd voor homoseksuele- en biseksuele mannen. Ook mannen die nog bezig zijn met hun 
coming-out vallen hier onder. Bij navraag in Deventer en Apeldoorn kregen we positieve reacties in het 
geval dat een dergelijke activiteit zou worden georganiseerd. 
  
Uitvoering 
We benaderen de doelgroep  persoonlijk, via de COC-nieuwsbrief, posters, flyers en ook via sociale 
media. Vanaf de start in 2012 werden de bijeenkomsten twee-maandelijk georganiseerd op de eerste 
maandag van de even maanden, maar vanaf  november 2014 komen daar in de tussenliggende oneven 
maanden extra bijeenkomsten op de eerste zondagmiddag bij (vanaf 16.00 uur). Het bleek dat daar 
binnen de doelgroep behoefte aan is. Regelmatig  zal er een thema zijn.  Al deze bijeenkomsten vinden 
plaats in café Face It en er wordt een deurbeleid gehanteerd: we werken met een gesloten deur en een 
“deurman”. Alleen mensen die tot de doelgroep horen hebben toegang. 
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SPORT EN ONTSPANNING 

 
IJssel Dykes 

IJssel Dykes is een sportieve groep vrouwen die iedere donderdagavond volleyballen, voetballen en 

basketballen in het centrum van Deventer. Iedere sport heeft haar eigen trainster uit de groep. Wij 
staan voor enthousiast en ontspannen sporten, anderen ontmoeten en na afloop van de training wat 

drinken in het COC. 

 

Juli / augustus 2014 gaf Mirjam (de oprichtster van de IJssel Dykes/voorheen lesbisch sporten 

Deventer e.o.)   aan dat zij door werkomstandigheden niet meer in staat was om de basketbaltrainingen 

te verzorgen. Daarnaast had zij al eerder gevraagd of iemand haar taak als werkgroep coördinator kon 

overnemen. De IJssel Dykes zijn erin geslaagd om beide “vacatures” te vervullen. 

 

Plannen voor 2015 zijn: 

- Aanschaf nieuwe materialen voor beoefening andere sporten 

- Deelname aan een toernooi (volleybal of basketbal) 

- Inzet op behoud huidige kern vrouwen (wat vinden zij belangrijk?!) 

- Ontwikkelen van promotiemateriaal (flyers)  voor informatieverstrekking over IJssel Dykes op 
bijvoorbeeld feestavonden, literaire avonden, etc. (reactieve manier van werven).  Afgelopen 

jaren is gebleken dat het niet lukt om veel nieuwe (jonge) leden te werven voor onze sportieve 

(actieve) donderdagavonden 

- Organiseren van (een) biljartavond(en). Tijdens het zomerprogramma bleek dit de drukst 
bezochte avond te zijn; sportief, maar niet te actief. 
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Communicatie en Publiciteit 

 
Leden: Annemarie Flinterman (coördinator), Marcel de Valk (website), Reindert Meutstege (agenda en 

nieuwsbrief); bestuur (bijhouden Facebook) 

 

COC Deventer wil graag open, trots, actief en betrouwbaar naar buiten treden. Daar wil ook komend 

jaar de werkgroep Communicatie haar steentje aan bijdragen door een ondersteunende rol te vervullen 

bij het promoten van de diverse activiteiten vanuit de vereniging. Daarnaast zal de volle aandacht gaan 

naar het optimaliseren van de informatievoorziening voor leden, belangstellenden en nieuwe 

bezoekers. Waarschijnlijk gaat extra inzet naar het aanpassen van informatie, mocht de locatie van het 

COC-café medio 2015 wijzigen. 

 

Net als in 2014 gaat het komend jaar veel energie naar het onderhouden en actueel houden van de 

website, dat als nieuwsbron veel bekeken wordt. Ook de Facebook-pagina van COC Deventer linkt veel 

berichten aan de website, zodat ook deze volgers (ruim 1200!) op de hoogte kunnen blijven.  

 

Tweewekelijks wordt de digitale nieuwsbrief naar 170 personen verzonden. Niet-internetontvangers (8 

personen) ontvangen maandelijks een papieren nieuwsbrief per post.  

 

Met het maken en verspreiden van posters en flyers helpt de werkgroep Communicatie de activiteiten 

van andere werkgroepen te promoten. Bovendien proberen we twee keer per maand met een 

persbericht over die activiteiten de regionale pers te halen. De werkgroep Communicatie adviseert ook 

wanneer andere werkgroepen daarom verzoeken. 

 

Vanuit de werkgroep Communicatie wordt ook de elektronische agenda onderhouden, waarop alle 

vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten van COC Deventer en relevante organisaties staan. 

Bovendien staan bijzondere dagen en externe activiteiten in Deventer en omstreken hierin vermeld. 

Deze agenda is in te zien door alle werkgroepcoördinatoren om hen te helpen met de planning van hun 

activiteiten. Hierdoor worden bijv. dubbele vergaderingen op dezelfde locatie vermeden. 

 

De verzendlijst met mailadressen wordt ook bijgehouden. Helaas worden nog niet alle COC-leden 

bereikt, ondanks diverse pogingen om te verzoeken het mailadres door te geven of aan te geven dat 

men per post wil ontvangen. 

 

Met het bestuur is afgesproken dat nieuwe COC-leden via de werkgroep Communicatie een 

welkomstpakketje ontvangen. Huidige leden worden via de diverse communicatiemiddelen op de 

hoogte gehouden van voordelen en ledenacties vanuit COC Deventer.  

 

 

Speerpunten van werkgroep Communicatie & Publiciteit 2015 

 Communiceren 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  
 Onderhoud lijst van e-mailadressen leden en welkomstpakket verzorgen voor nieuwe leden 
 Faciliterend in effectief intern gebruik e-mailadressen en elektronische agenda 
 Aanpassen gegevens bij wijziging locatie COC-café 
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Boek en Film 

 
in het kort: 

Inmiddels ook een zelfstandige werkgroep geworden, die in samenwerking met de bibliotheek lezingen 

organiseert, filmavonden verzorgt, en in overleg met bibliotheek de informatiematerialen in “ roze kast”  

up to date houden. 

 

De werkgroep Boek en Film is verantwoordelijk voor de activiteiten die te maken hebben met films in 

de Kleine Keizerin en met boeken/lezen in brede zin. 

 

films: 

Iedere maand worden er twee films vertoond in de huiskamerbioscoop van de bibliotheek Deventer. 

Tot nu toe waren dat vrouwenfilms op de eerste van de maand en mannenfilms op de laatste vrijdag 

van de maand. 

Vanaf 1 januari 2015 willen we die scheiding tussen specifieke vrouwen en mannen avonden loslaten; 

er worden nog steeds twee films vertoond ( zo mogelijk vrouwen en mannen films afwisselend)op de 

eerste en laatste vrijdag van de maand, maar iedereen is daarbij van harte welkom. 

Van oktober tot en met april hebben we op de derde zondag(middag) de ‘classic sunday’, afwisselend 

een mannen- en vrouwenfilm. 

Tenslotte is er in de maand november ( datum in overleg met de bibliotheek) op de zondag een 

documentaire festival. 

Er worden een drietal documentaires vertoond, met daartussen pauzes voor een hapje en drankje, je 

kunt dus inlopen op een moment of bij een film die het meest aanspreekt. 

 

Ook voor 2015 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. 

 

De nazit, die plaats vindt in het COC café  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. 

 

boeken/lezen: 

In 2014 heeft er een opschoning van de roze kast plaatsgevonden; dubbele exemplaren en verouderde 

exemplaren zijn verwijderd en dankzij de koplopers subsidie van de gemeente konden er nieuwe 

boeken worden aangeschaft; voornamelijk moderne fictie voor mannen en vrouwen. 

Hiermee hopen we een nieuwe impuls te geven aan de roze kast. 

Behalve de aanschaf van nieuwe boeken is het ook van belang om door middel van lezingen van 

aansprekende schrijvers/schrijfsters het enthousiasme voor lezen en literatuur aan te moedigen. 

In 2015 zullen we dan ook in samenwerking met de bibliotheek minimaal een tweetal “ literaire” 

avonden gaan organiseren. 

 

Om hiervoor een bredere belangstelling te genereren zullen we ook meer samenwerking gaan zoeken 

met andere organisaties in Deventer die zich op dit terrein bewegen, zoals Deventer Literair, 

Dichterscafe, etc. 

Ook de vele leesclubs die er zijn kunnen we wellicht meer betrekken bij deze specifieke avonden. 

 

De leesclubs van het COC die in 2012 zijn begonnen opereren geheel zelfstandig, in overleg met de 

leesclubs zal in 2015 gekeken worden naar de mogelijkheid om lezingen te organiseren.  
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Café 
 

Het café 

Het café heeft een rumoerig jaar gekend waarin veel is gebeurd, met name de onrust rondom de 

ontzeggingen en het vertrek van de vorige barcoördinator hebben ervoor gezorgd dat we op een 

bepaald moment blij mochten zijn dat we nog gewoon open konden gaan. De inzet van de kleine, maar 

hechte, groep vrijwilligers was hierbij cruciaal.  

Inmiddels is de werkgroep café – gestimuleerd door de nieuwe barcoördinator - een nieuwe weg 

ingeslagen en heeft men ervoor gekozen om allereerst aandacht te geven aan de vrijwilligers door 

enkele activiteiten voor hen te organiseren (denk hierbij aan een wijnproeverij en een vrijwilligersdag). 

Door deze aandacht aan de vrijwilligers konden we de klachten/ideeën inventariseren voor de 

toekomst van het café. Het café en met name de vrijwilligers achter de bar zijn het visitekaartje van het 

COC Deventer en we zijn blij dat we de vrijwilligers de aandacht hebben kunnen geven die ze verdienen. 

Tevens heeft het de werkgroep de nieuwe energie opgeleverd die nodig is voor het organiseren van tal 

van activiteiten. 

De vele ideeën van de vrijwilligers zijn namelijk door de barcoördinator besproken binnen de 

werkgroep en hebben inmiddels geresulteerd in tal van activiteiten; van karaoke tot een quiz tot een 

bokbieravond. De gasten komen weer terug en ze vinden het COC café weer een gezellige plek om 

naartoe te gaan! 

Planning 
We gaan door met het organiseren van activiteiten en gezellige avonden (ideeën zijn altijd welkom!). 

Maandelijks een quiz, livemuziek en een thema-avond (Duits, Frans, Spaans enz) twee/driemaandelijks 

een karaoke etcetera. Ook zijn we van plan om een oud/nieuw feest te geven, aangezien dit 

hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar is dat we in het huidige pand zitten. In goede samenwerking met 

de werkgroep communicatie worden de activiteiten bekend gemaakt op de website en social media. 

Vrijwilligers 

Het belangrijkste punt voor de werkgroep café is het aantrekken van, zowel voor achter de bar als in de 

werkgroep, meer vrijwilligers! De buffercapaciteit wordt momenteel namelijk volledig gebruikt 

waardoor het steeds moeilijker is om het café open te houden en activiteiten te organiseren. Dit heeft 

ons doen te besluiten om tijdens de ledenvergadering dit aan de kaak te stellen, want zonder toename 

in vrijwilligers staat de toekomst van het café (maw de openingsdagen) op de tocht. De afgelopen 

maanden is het café ’s avonds al eens dicht geweest (briefje op de deur), wat uiteraard een zeer 

onwenselijke situatie is… 

Afsluitend 

Met een grote dosis motivatie en plezier verzorgt de werkgroep café activiteiten binnen het café. We 

zitten maandelijks bij elkaar om het café ‘the place to be’ te laten zijn voor alle (toekomstige) gasten. 
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Homobeleid / Politiek / Asielzoekers 
 

De werkgroep Homobeleid is met het verdwijnen van de Koploperssubsidie opgehouden te bestaan. De 

samenwerking verliep stroef tussen de partijen COC en de afgevaardigde(n) van het EHC. Uiteindelijk is 

vanuit het EHC eenzijdig de samenwerking opgezegd. 

Op dit moment wordt er door de minister nog nagedacht over een eventuele continuering van deze 

subsidie en met de verantwoordelijk ambtenaar voor Deventer is afgesproken dat dan gekeken wordt 

naar de wijze waarop hier in de gemeente verder vorm aan wordt gegeven. 

De leden van de werkgroep Homobeleid vanuit het COC zijn doorgegaan met hun activiteiten onder de 

naam werkgroep Politiek. Deze jonge werkgroep stelt zich ten doel om COC Deventer een 

gesprekspartner te laten zijn van diverse politieke en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat er 

met name een enorme inspanning dient te worden verricht op het in kaart brengen van deze 

organisaties om er vervolgens mee in gesprek te gaan en te blijven. Hiermee wordt tevens invulling 

gegeven aan de belangenbehartigingstaak van COC Deventer en vindt netwerkopbouw en het 

onderhouden ervan plaats. 

Daarnaast heeft de werkgroep het bestuur ondersteund in het voorbereiden van de presentatie van COC 

Deventer aan het forum van de Deventer’ gemeenteraad. De reacties van de aanwezige politieke 

partijen waren erg positief en het COC mag zich in hun warme belangstelling koesteren. Ook werd 

spontaan hulp toegezegd bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de vereniging en kunnen we ons 

verzekerd weten van politiek draagvlak voor een eigen locatie in de gemeente Deventer. 

Binnen de Deventer’ politiek begint de werkgroep nu zicht te krijgen op de spelers en zijn er ook al 

warme contacten gelegd. Een van de ambities van de groep is om in 2015 ook voet aan de grond te 

krijgen in de Apeldoornse en Zutphense politiek. Vanwege de vestiging in Deventer hebben 

laatstgenoemde gemeenten tot nu toe weinig aandacht gekregen van de vereniging, maar zeker ook 

vanwege de financiële mogelijkheden, is het belangrijk de vereniging ook in deze gemeenten op de 

kaart te zetten. Hiertoe dienen dus de eerste contacten te worden gelegd. 

Op het gebied van de asielzoekers heeft de werkgroep Politiek ondertussen een “spin-off” gekregen in 

de vorm van een groep die probeert een en ander op het terrein van vluchtelingen en asielzoekers in 

het ‘verzorgingsgebied’ van COC Deventer inzichtelijk te krijgen. 

De werkgroep Asielzoekers is nog geen officiële werkgroep, maar verkeert wel in een opstartfase 

hiervan. De groep bestaat uit drie vrijwilligers, die bereid zijn geweest om in eerste instantie een soort 

quick-scan te maken naar de problematiek “roze asielzoekers”, en om te kijken of er concrete projecten 

kunnen worden opgestart, wat het oprichten van een officiële werkgroep rechtvaardigt. Vooralsnog zijn 

we geadopteerd door werkgroep Politiek.  

We zijn dit voorjaar begonnen met de vraag wat we kunnen doen voor de LHBT asielzoekers die binnen 

het werkgebied van COC Deventer e.o. komen. We wilden ons een beeld vormen over wat er speelt, of er 

behoefte is aan ondersteuning, of er behoefte is aan concrete hulp o.i.d vanuit COC Deventer. Hiervoor 

hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Uit onze conclusies zullen voorstellen 
komen voor eventuele projecten en acties die opgestart moeten worden. 

Dit is niet een losstaand initiatief van COC Deventer. Landelijk spelen deze vraagstukken langer. In 2011 

deed COC Nederland in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam een vergelijkend 

onderzoek naar de LHBT-sensitiviteit van asielprocedures in ruim twintig Europese landen. COC 

Nederland heeft zich daarna geconcentreerd op beleidsinformatie verstrekken aan bewindspersonen, 

en gericht aandacht voor de asielzoekers die in de opvangcentra (AZC) belanden.  
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Een concreet project dat hieruit is voortgekomen is het maatjesproject, waarin asielzoekers worden 

gekoppeld met vrijwilligers bij het COC. Er zijn er al verschillende die goed draaien. Ze noemen zich 

bijna allemaal Cocktail. Er zijn ook projecten die zich 'LHBT asylumseekers' noemen. Dat staat elke 

werkgroep vrij. Wij zullen dat ook te zijner tijd moeten beslissen. Duidelijk is dat er in de 

maatjesprojecten een hoop tijd gaat zitten in intakes en koppelen van vrijwilligers met asielzoekers. Op 

het oog lijkt het gemakkelijk om aan te sluiten bij dit soort bestaande projecten, maar we zullen kritisch 

moeten kijken of dit voor COC Deventer echt haalbaar is.  

COC Deventer is nu aangesloten bij de landelijke werkzaamheden en we verwachten kennis en 

informatie te kunnen delen. Per e-mail worden we op de hoogte gehouden van nieuws uit het landelijke 

coördinatiepunt, er wordt ook een website gemaakt om asielzoekers te informeren, en er zijn 

verschillende wiki’s voor de werkgroep leden om onderling informatie en kennis uit te wisselen.  

De gesprekken die we hebben gevoerd zijn met de volgende partijen geweest: 

 AZC Schalkhaar 
 GGD 
 COC Landelijk 
 Cocktail Arnhem 

Contacten die zijn gelegd, maar waar er nog geen gesprekken hebben plaatsgevonden maar staat al 

ingepland: 

 Stichting Vluchtelingenwerk  
 COC Zwolle 
 Cocktail/ASG Nijmegen 
 SHOUT Wageningen 

De aandachtspunten voor 2015 zullen zijn dat we conclusie uit de informatiegesprekken trekken en 

concrete acties benoemen. Daarnaast willen we beslissen of er en officiële Werkgroep voor COC 

Deventer e.o. komt die zich bezighoudt met projecten en acties richting asielzoekers. 
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Huisvesting 
 

Zoals al eerder gemeld in de vorige ALV, heeft het bestuur dit jaar de huur van het pand Brink 64A opgezegd. 

Het contract loopt op deze datum af en zonder tegenbericht zouden we weer een lange tijd aan het pand 

vastzitten. Dit zou een ongewenste situatie met zich mee brengen. Immers, het pand niet te gebruiken op 

een manier die eerder was voorzien doordat de geluidoverlast niet weg te nemen valt. Hierdoor huren we te 

veel vierkante meters waar we nu niets mee kunnen doen, maar wel veel geld voor moeten neerleggen 

iedere maand. We hebben op een gegeven moment wel wat korting kunnen bedingen op de huur, maar dan 

nog kan het eigenlijk niet meer uit. 

Het komt er dus op neer dat de vereniging COC Deventer e.o. per 1 juli 2015 op straat staat. Dit betekent dat 

we een kritisch antwoord moeten geven op de vraag “Hoe moet het nu verder met COC Deventer?” 

Wanneer we kijken naar de ambitie van het COC in Deventer om in het kader van de zichtbaarheid en 

weerbaarheid een ontmoetingsfunctie te vervullen, is het verdwijnen van het “eigen” pand een slechte zet. 

Tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn er erkennen dat de (homo)horeca de afgelopen jaren een flinke duw 

heeft gekregen. Menig gerenommeerd gaycafé heeft de deuren moeten sluiten. Dat dit met Face-it niet 

gebeurd is, is voornamelijk te danken aan het feit dat we de bar draaien met vrijwilligers. Met betaalde 

krachten hadden we allang dicht gemoeten. 

Het bestuur heeft drie alternatieven bekeken en wil op de ALV haar alle alternatieven aan de leden 

voorleggen. Uiteindelijk is de Algemene Ledenvergadering het hoogste bestuursorgaan binnen de 

vereniging. Het bestuur wil er echter wel voor waarschuwen dat de opties reëel en uitvoerbaar moeten zijn. 

Welke optie ook gekozen wordt, het bestuur wil benadrukken dat geen van deze opties een lang leven 

beschoren is als de leden niet bereid zijn zich in te zetten voor de horecafunctie van het COC. Niet iedereen 

hoeft barvrijwilliger te worden, maar een drankje komen drinken op z’n tijd mag toch eigenlijk niet teveel 

gevraagd zijn! 

Al brainstormend zag het bestuur drie opties voor zich: 

1. Een full swing horecagelegenheid, zoals Face-it ooit bedoeld is geweest. Dus een café met een dansvloer 

en ruimte om eigen feesten te organiseren. 

De voordelen zijn dat je veel zichtbaarheid en ruchtbaarheid creëert naar de buitenwereld toe en voor de 

doelgroep – onafhankelijk van wiens agenda dan ook – van alles kunt organiseren. 

De nadelen zijn de enorme kosten die een pand als dit met zich mee brengen en het feit dat je het alleen 

kunt runnen wanneer je veel vrijwilligers hebt. Voor een pand als dit heb je iedere avond dat je geopend 

bent minimaal twee tot drie vrijwilligers nodig. Dat trekt een zware wissel op een kleine vereniging als de 

onze. Dit lijkt het bestuur niet wenselijk. 

2. Een andere mogelijkheid is wat wij noemen “kleine horeca”. Hiermee bedoelen we een klein cafeetje of 

barretje dat kan dienen als ontmoetingsplek voor de LGBTI’s in Deventer en omgeving. Te denken valt aan 

een inzet zoals het café gedeelte van Face-it nu. Het begin van de week kunnen er vergaderingen worden 

gehouden en tegen het einde van de week en in het weekend kan het café open zijn voor gasten. Voor 

grote(re) feesten is dan geen plek, daarvoor zouden we dan moeten uitwijken naar een andere plek, zoals 

bijvoorbeeld de Schouwburg of DokH2O. 

Het voordeel van een ruimte als dit is dat het niet zo duur hoeft te zijn, je kunt het makkelijk runnen met een 

paar vrijwilligers, je hoeft geen grote dingen steeds te organiseren en je behoud toch homo-horeca in 

Deventer. 
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Het nadeel is dat je toch weer aan een eigen pand vastzit, dat moet worden onderhouden en dat je draaiend 

moet zien te houden met een aantal vrijwilligers. En vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden 

tegenwoordig. 

3. De laatste optie is het stoppen met een horecafunctie vanuit COC Deventer. Het COC wordt daarmee een 

postbus en eventueel kunnen vergaderingen in wijkcentra of bij bevriende organisaties plaatsvinden. Om 

elkaar te ontmoeten kunnen er afspraken gemaakt worden met bestaande horeca waar we dan op een vast 

tijdstip in de week - of maand – terechtkunnen. Ook voor feesten wijken we dan uit. 

Het voordeel hiervan is dat we als vereniging geen sores meer aan onze kop hebben. Het runnen van een 

café is een hele last en die last ben je dan kwijt. Iedereen kan dan z’n energie steken in de andere kerntaken 

van het COC, zoals belangenbehartiging, voorlichting enzovoorts. 

Een groot nadeel van deze optie is dat de regenboogvlag helemaal verdwijnt uit het Deventer’ 

horecastraatbeeld. Daarnaast ben je ook een inkomstenbron van je vereniging kwijt. Een lekker draaiend 

café kan ook een leuke inkomstenbron voor je vereniging zijn, waarmee je weer heel veel initiatieven kunt 

ontplooien. 

Al met al gaat de voorkeur van het bestuur dan ook uit naar een kleine horeca-functie van het COC. Een klein 

barretje dat goed met een paar vrijwilligers draaiende te houden is en dat een leuke inkomstenbron kan 

worden voor je vereniging. Een absolute voorwaarde is wel dàt er voldoende vrijwilligers zijn, niet alleen 

achter – maar ook voor de bar! 

Een belangrijke voorwaarde is ook dat de huur niet al te hoog mag worden. Het moet mogelijk zijn om de 

boel makkelijk draaiend te houden. 

Uiteraard zijn dit drie uitersten. Een of andere mengvorm is natuurlijk ook mogelijk en het kan ook zijn dat 

“ons droomcafé” nog even niet vrijkomt. In dat geval zullen we ook naar een tussenoplossing moeten 

zoeken. 

Mocht dat ALV echter instemmen met ons voorstel om op zoek te gaan naar een ander pand, dan hebben 

we op korte termijn ook veel vrijwilligers nodig om de overgang in goede banen te leiden. Er dient een 

werkgroep te komen die de zoektocht naar huisvesting in gang zet; een werkgroep die de verhuizing gaat 

regelen en ten slotte een werkgroep die zich bezig gaat houden met de inrichting van het nieuwe pand. 

Vrijwilligers hiervoor mogen zich opgeven bij info@cocdeventer.nl. 
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Begroting 2015 inclusief café 

 

Financieel 
overzicht   Begroting 2014 

    Resultaat 30-09-
2014 Begroting 2015 

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

5101 Bestuur 1.000 2.500   2.139 500 2.000 

5102 Organisatieverzekeringen   350   301   350 

5103 Ledenvergaderingen   500   264   500 

5104 Werkgroepenraden   0   0   0 

5106 Deskundigheidsbevordering   500   0   0 

5108 Accountantskosten   1.000   0   1.000 

  

Subtotaaltelling 
organisatiekosten 1.000 4.850 0 2.703 500 3.850 

        

5200 Activiteiten Algemeen   1.500   264   1.000 

5201 Voorlichting 800 500 1.150 149 500 500 

5202 Introductie en Opvang    100   0   50 

5203 Programma   5.000   2.770   4.500 

5205 Jongerengroep   200   0   100 

5206 Communicatie   200   399   500 

5207 Boek & Film   500   441   500 

5208 Vrouwengroep 0 500 286 603 250 500 

5210 Sport & Ontspanning   1.000   403   500 

5211 50+   1.000 1.000 309   500 

5212 Mannengroep   500   296   500 

5213 Politiek   300   0   200 

5214 Vluchtelingen & Asielzoekers           200 

  

Subtotaaltelling 
activiteitenkosten 800 11.300 2.436 5.634 750 9.550 

        

7108 Contributie 4.800   4.867   4.900   

7190 Subsidie Gemeente Deventer 6.000   6.000   6.000   

7191 Giften 1.500   1.026   1.000   

  

Subtotaaltelling 
inkomsten  12.300 0 11.893 0 11.900 0 

        

    Ink. Uitg.     Ink. Uitg. 

  

Totaaltelling 
werkgroepen 14.100 16.150 14.329 8.338 13.150 13.400 

        

5300 Huisvesting             

4301 Huur   16.200   12.150   12.000 

4302 Onderhoud pand   750   1.119   500 

4303 Inboedelverzekering   1.200   1.113   1.200 

4304 Schoonmaak   3.000   1.762   2.000 

4305 OZ-belasting   750   748   750 

4306 Energie/water   3.000   2.107   2.500 

4307 Zuiveringslasten/afvalcontainers   800   258   500 

4309 Diverse huisvestingskosten   0       0 

                

  

Totaal 
huisvestingskosten 0 25.700 0 19.258 0 19.450 
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5500 COC-Café             

  Trainingen   250   943   300 

4501 CD's   100       0 

4502 Onderhoud/aanschaf inventaris   700   648   600 

4503 Glaswerk/kaarsen/sfeer   300   189   300 

4505 BUMA+muziekvergunningen   300   286   300 

4506 Sluitingsuurontheffing   600   373   400 

4507 Consumpties barmedewerkers   1.100   750   1.000 

4510 Bedorven consumpties   0   0   0 

4511 Afschrijvingen   200   200   200 

4512 Diverse materialen en kopieen   500   798   500 

4599 Diverse kosten café   -800   -800   -800 

4600 Inkopen drank   18.000   9.678   13.000 

4601 Inkopen overige   500   552   500 

8601 Omzet (excl. BTW) 49.500   23.560   36.000   

8604 Doorbelaste consumpties             

  Totaal COC-Café 49.500 21.750 23.560 13.617 36.000 16.300 

        

  Overig onvoorzien 0 0 0 0 0 0 

                

  Totaal afdeling 63.600 63.600 37.889 41.213 49.150 49.150 
  Saldo (winst/verlies) winst 0 verlies -3.324 verlies 0 

  Controletelling 63.600 63.600 37.889 37.889 49.150 49.150 
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Begroting 2015 exclusief café 

 

Financieel 
overzicht   Begroting 2014 

    Resultaat 30-09-
2014 Begroting 2015 

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

5101 Bestuur 1.000 2.500   2.139 500 1.500 

5102 Organisatieverzekeringen   350   301   350 

5103 Ledenvergaderingen   500   264   500 

5104 Werkgroepenraden   0   0   0 

5106 Deskundigheidsbevordering   500   0   0 

5108 Accountantskosten   1.000   0   800 

  

Subtotaaltelling 
organisatiekosten 1.000 4.850 0 2.703 500 3.150 

        

5200 Activiteiten Algemeen   1.500   264   900 

5201 Voorlichting 800 500 1.150 149 500 400 

5202 Introductie en Opvang    100   0   50 

5203 Programma   5.000   2.770   2.000 

5205 Jongerengroep   200   0   0 

5206 Communicatie   200   399   300 

5207 Boek & Film   500   441   300 

5208 Vrouwengroep 0 500 286 603 0 300 

5210 Sport & Ontspanning   1.000   403   300 

5211 50+   1.000 1.000 309   300 

5212 Mannengroep   500   296   300 

5213 Politiek   300   0   100 

5214 Vluchtelingen & Asielzoekers           100 

  

Subtotaaltelling 
activiteitenkosten 800 11.300 2.436 5.634 500 5.350 

        

7108 Contributie 4.800   4.867   4.900   

7190 Subsidie Gemeente Deventer 6.000   6.000   6.000   

7191 Giften 1.500   1.026   1.000   

  

Subtotaaltelling 
inkomsten  12.300 0 11.893 0 11.900 0 

        

    Ink. Uitg.     Ink. Uitg. 

  

Totaaltelling 
werkgroepen 14.100 16.150 14.329 8.338 12.900 8.500 

        

5300 Huisvesting             

4301 Huur   16.200   12.150   8.100 

4302 Onderhoud pand   750   1.119   500 

4303 Inboedelverzekering   1.200   1.113   1.200 

4304 Schoonmaak   3.000   1.762   1.500 

4305 OZ-belasting   750   748   500 

4306 Energie/water   3.000   2.107   1.500 

4307 Zuiveringslasten/afvalcontainers   800   258   300 

4309 Diverse huisvestingskosten   0       0 

                

  

Totaal 
huisvestingskosten 0 25.700 0 19.258 0 13.600 
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5500 COC-Café             

  Trainingen   250   943   300 

4501 CD's   100       0 

4502 Onderhoud/aanschaf inventaris   700   648   600 

4503 Glaswerk/kaarsen/sfeer   300   189   200 

4505 BUMA+muziekvergunningen   300   286   300 

4506 Sluitingsuurontheffing   600   373   400 

4507 Consumpties barmedewerkers   1.100   750   500 

4510 Bedorven consumpties   0   0   0 

4511 Afschrijvingen   200   200   200 

4512 Diverse materialen en kopieen   500   798   300 

4599 Diverse kosten café   -800   -800   -800 

4600 Inkopen drank   18.000   9.678   6.500 

4601 Inkopen overige   500   552   300 

8601 Omzet (excl. BTW) 49.500   23.560   18.000   

8604 Doorbelaste consumpties             

  Totaal COC-Café 49.500 21.750 23.560 13.617 18.000 8.800 

        

  Overig onvoorzien 0 0 0 0 0 0 

                

  Totaal afdeling 63.600 63.600 37.889 41.213 30.900 30.900 
  Saldo (winst/verlies) winst 0 verlies -3.324 verlies 0 

  Controletelling 63.600 63.600 37.889 37.889 30.900 30.900 
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Beste mensen, 
Lijkt het je leuk om voor de klas te staan en met leerlingen in gesprek te gaan over seksuele diversiteit? 
Wordt dan voorlichter in de klas! De werkgroep Voorlichting is op zoek naar nieuwe leden. Neem 
contact op met de coördinator van de werkgroep, Martin Schilperoort via voorlichting@cocdeventer.nl. 
Of bel met 06 51 80 92 12 ('s-avonds, woensdags of vrijdags ook overdag). Wil je zelf geen voorlichter 
worden, maar ken je wel anderen die dat misschien zouden willen? Laat het hen weten! 

 

mailto:voorlichting@cocdeventer.nl

