
 

	

Uitnodiging ALV  
 
Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer e.o. je uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 15 november 2016 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 (Brink 70).  
 

Met vriendelijke groet, 
Rob Philip 

 
 

Agenda ALV 15 november 2016: 
 

1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 
2. Mededelingen van het bestuur 

- kandidaatstelling nieuwe bestuursleden 
- instellen stemcommissie 
- overige zaken 

20.10 uur 

3. Terugkoppeling ALV 25 mei 2016 20.20 uur 
4. Jaarplan 2017 – diverse werkgroepen  

Toelichting, opmerkingen/vragen 
20.30 uur 

 Stemming  
   
5. Pauze 21.00 uur 
   
6. Uitslag stemming / bestuurswisseling 21.10 uur 
7. Begroting 2017, stemming 

Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, 
opmerkingen/vragen 

21.30 uur 
 

8. Rondvraag 21.45 uur 
9. Sluiting gevolgd door borrel 22.00 uur 

 
 
 
De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 1 november te downloaden via de website 
www.cocdeventer.nl. Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl of info-
telefoon 06-18754684 
 
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van COC Deventer en Roze Uitgaanstips 
ontvangen uit de regio (Salland, Veluwe, Achterhoek)? Meld je dan aan voor onze 
digitale nieuwsbrief en je ontvangt iedere week een update van onze en andere roze 
berichten en activiteiten: www.cocdeventer.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief/ 



Jaarplan 2017 COC Deventer e.o. 
Het COC Deventer e.o. (COC) gaat in 2017 verder met het vergroten en versterken 
van meer zichtbaarheid, weerbaarheid, acceptatie en het vieren van seksuele 
diversiteit in de samenleving van de vijf gemeenten van onze lidvereniging. Dit doen 
we gelukkig niet alleen. Samen met de gemeente Deventer (en in de toekomst 
wellicht ook Zutphen) en andere maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat 
diversiteit een belangrijk thema blijft in de maatschappij.  
Dat dit gepaard gaat met belemmeringen en uitdagingen behoeft geen uitleg; het 
aantal vrijwilligers daalt, de bereidheid voor een actieve inzet is laag en het blijft 
zoeken naar het vormgeven van een COC zonder fysieke aanwezigheid in de stad. 
De besprekingen daarover zijn nog steeds gaande met de gemeente en andere 
partijen, maar feit is dat het COC nog steeds een lidvereniging is in transitie. Tegelijk 
hebben we wel de fondsen om activiteiten en plannen uit te voeren, wat ons in een 
vreemde luxepositie brengt: wel het geld, niet de mensen. Ook kan er een 
onwenselijke situatie ontstaan dat het COC een uitvoerende instantie wordt van 
gemeentes aangaande het LHBTI beleid. Dit kan niet de bedoeling zijn, zeker niet 
binnen een vrijwilligersorganisatie. Binnen de gemeente Deventer bestaat dan ook 
de wens om een meer programmatische aanpak in te voeren voor het LHBTI beleid 
en minder projectmatig te gaan werken. In andere gemeentes is dit nog niet 
geadresseerd en blijkt er vaak helemaal geen sprake te zijn van een actief LHBTI 
beleid. In Zutphen komt hier binnenkort verandering is: door de actieve inzet van 
twee COC leden die daar wonen is er sprake van een begin van een actief beleid op 
seksuele diversiteit binnen de gemeente. 
Het bestuur zal zich het komend jaar gaan richten op een aantal zaken: 
 

- versterken van de eigen organisatie 
- actieve inbreng in de kerngroep diversiteit gemeente Deventer 
- het verder uitbouwen van de samenwerking met andere organisaties 
- aanjagen van activiteiten en initiatieven in het kader van de regenbooggelden 
- het onderzoeken van andere organisatievormen van onze lidvereniging 

 
Verder zal het bestuur (als de ALV hiermee instemt) worden verdubbeld! Hiermee is 
het bestuur nog niet compleet, we zijn nog steeds op zoek naar mensen die, samen 
met de actieve en betrokken coördinatoren van de werkgroepen, actief willen 
bijdragen aan al de plannen en activiteiten die hieronder door de werkgroepen 
worden beschreven. Wat opvalt is dat er geen jaarplan van de werkgroep voorlichting 
in opgenomen is. Deze werkgroep is op dit moment zonder coördinator. 
 



Boek en Film 
Na het stoppen van de films voor mannen en vrouwen in 2016,  
gaan we kijken of we in het nieuwe jaar kijken of we verder gaan met filmavonden. 
Daar zijn dan wel nieuwe vrijwilligers voor nodig! 
 
De roze kast blijft bestaan in de bibliotheek Deventer, als er geld is of overblijft uit het 
regenboogsubsidie potje, dan willen we daar boeken en dvd's voor blijven kopen, 
zodat de roze kast up-to-date blijft. 
 
Tot slot zullen we, mede dankzij de regenboogsubsidie, actief blijven met het 
organiseren van lezingen in de bibliotheek van Deventer door rolmodellen uit de 
LHBTI gemeenschap in de schijnwerpers te zetten. Zo zijn we aanwezig tijdens de 
Deventer Boekenweek, de Kinderboekenweek en tijdens Nederland Leest! 
 
 
Cocktail maatjesproject LHBT-asielzoekers 
In oktober 2015 is het Cocktail maatjesproject officieel van start gegaan na 
verkennende gesprekken met vluchtelingenwerk en het COA te Deventer. Het 
Cocktail maatjesproject is een landelijk project van het COC want bijna bij alle 
afdeling een plek heeft gekregen. Met andere afdelingen en het hoofdkantoor heeft 
de coördinator regelmatig contact. 
Op dit moment zijn er zo'n 20 LHBT-ers besproken/aangemeld, waarvan 8 koppels 
gerealiseerd zijn.  
 
Activiteiten jaarplan: 
- Uitbreiding van de maatjes, met name jongeren.  
- Maatjes volgen een training vanuit landelijke COC. 
- Coördinator heeft structureel overleg met andere Cocktail-coördinatoren .  
- Maatjes en coördinator hebben 4x per jaar een gezamenlijk overleg.  
- LHBT-asielzoekers uitnodigen voor communitymeeting voor LHBT-asielzoekers 
waar mogelijk.  
- Landelijke COC-folders verspreiden in verschillende talen (Arabisch, Farsi, Frans, 
Engels en Russisch) met daarop een sticker met contactgegevens van Cocktail COC 
Deventer. 
 
 
Men meet Men 
Doelstelling 
Het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten 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”. 
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.  



  
Uitvoering 
We benaderen de doelgroep  persoonlijk en via sociale media.  Regelmatig  zal er 
een thema zijn. Verder willen in samenwerking met de GGD de gelegenheid bieden 
voor HIV-tests.  De bijeenkomsten vinden plaats elke 2e vrijdag van de maand in De 
Fermerie, waar wij een ruimte huren. We hanteren een deurbeleid : we werken met 
een gesloten deur en een “deurman”. Alleen mannen van 18 jaar en ouder en tot de 
doelgroep horen hebben toegang.    
 
 
Sport en Ontspanning: IJssel Dykes 
IJssel Dykes is een sportieve groep vrouwen die iedere donderdagavond volleybalt, 
voetbalt en basketbalt 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 café van het  
Burgerweeshuis. 
In 2016 bestond de groep uit 12 vrouwen, met een gemiddelde opkomst van 8 
vrouwen per avond. De leeftijd varieert tussen de 25 en 60 jaar, de meesten zijn 50 + 
(we vergrijzen). Alle IJssel Dykes zijn lid van het COC Deventer. Niet leden zijn 
uiteraard ook welkom, maar voor leden van het COC is het sporten gratis, voor niet 
leden 3 euro per keer. Na het sporten gaan de meesten nog naar het café van het 
Burgerweeshuis, waar initiatieven voor andere groepsactiviteiten ontstaan. 
Bijvoorbeeld wandelen op donderdagavond voor vrouwen die zijn geblesseerd of die 
niet binnen willen/kunnen sporten. Afgelopen zomer  hebben we wederom een 
gevarieerd zomerprogramma buiten de eigen gymzaal gedraaid.  
Het aantal leden is tot op heden stabiel gebleven (niet meer en niet minder). De 
huidige kern van sportvrouwen blijft sporten. 
Plannen voor 2017 zijn:  

• Blijvende inzet op behoud huidige kern vrouwen (wat vinden zij belangrijk?!) 
• Deelname aan een toernooi 
• Eventueel aanschaf nieuw materiaal voor beoefening andere sporten 
• Organiseren van een activiteit: sportief maar niet te actief (bv. een pool- of 

biljartavond). 

 
 
50+ 
Taken en acties 2017  van de werkgroep 50+ : 
Elke vierde zondag van de maand organiseert de werkgroep de “Roze Salon” waar 
50-plussers de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten. De Fermerie biedt een 
prettig onderdak. Tientallen senioren maken van deze gelegenheid gebruik. 
De werkgroep is bezig met het opzetten van een “Vriendendienst” (een 
maatjesproject). Ruim 20 mensen geven aan dat zij behoefte hebben aan zo’n  
bezoekservice tbv 50-plussers. De werkgroep 50-plus van COC Deventer gaat een 
faciliterende rol spelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.  
Daarnaast onderhoudt de werkgroep contacten met regionale de door KIWA 
gecertificeerde zorginstellingen in het kader van de ‘roze loper’ . 
Mede naar aanleiding van de in 2016 gehouden internetenquête onder onze 
achterban, beraadt de werkgroep zich over nieuwe acties bijvoorbeeld of het 
uitreiken de ‘roze loper’ ook uitgebreid kan gaan worden naar thuiszorginstellingen. 



De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere werkgroepen in 
Gelderland en Overijssel als met de landelijke organisatie. 
 
Ladies Lounge 
De Ladies Lounge zal er in 2017 blijven voorzien om ontmoetingsmiddagen te 
organiseren in een veilige omgeving. Dit kan vrouwen ondersteunen bij hun coming 
out, onder andere door ze wegwijs te maken in de lesbische wereld. Ook biedt het 
vrouwen de ruimte voor het leggen van nieuwe contacten en natuurlijk ook gewoon 
voor gezelligheid en ontspanning. Onder het genot van muziek, een hapje en een 
drankje wordt er een ongedwongen sfeer gecreëerd. De werkgroep beoogt een 
veilige plek te bieden voor bi- en lesbische vrouwen. De Ladies Lounge is in de 
Fermerie aan het Muggeplein in Deventer. Er wordt aandacht gevraagd aan deze 
middag door te flyeren en posters op te hangen. Nieuwsbrief COC - advertentie in de 
Zij aan Zij - Facebook en van vrouw tot vrouw. Er is een stijgende opkomst en de 
ervaring leert dat er een grotere opkomst en verbondenheid is, als er meer aandacht 
aan de muziek wordt besteed, door inzet van een DJ of vrouwenband.  

 
Communicatie 
Leden: Marcel de Valk (webmaster), Reindert Meutstege (website en nieuwsbrief), 
Rob Philip/Ojon van Strijland/Reindert Meutstege (beheer Facebook) 
  
Werkgroep Communicatie blijft zich inzetten om alle eigen activiteiten vanuit COC 
Deventer zo goed mogelijk te promoten in stad en regio. Ook alle Roze activiteiten in 
de regio (dus naast Deventer ook de gemeentes Apeldoorn, Holten-Rijssen, Lochem, 
Olst-Wijhe, Raalte, Voorst en Zutphen) die interessant zijn voor een LHBT-publiek 
geven we een plaats op onze agenda. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van mensen 
om ook zelf activiteiten aan te melden via een speciaal formulier op de website. Dit 
wordt momenteel af en toe gedaan, dus er is hier ruimte voor verbetering. Veel 
activiteiten moeten we zelf napluizen. 
 
In 2017 dient COC Deventer (vooral na de verminderde zichtbaarheid met het 
wegvallen van een eigen pand) op goed zichtbaar te blijven 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. In 2016 is er wel veel aandacht 
geweest voor de Stille Tocht in Deventer na de aanslag in Orlando. Via de 
Facebook-pagina bereiken wij inmiddels meer dan 1000 mensen. De digitale 
nieuwsbrief (wekelijks verzonden) wordt ontvangen door ruim 200 personen (leden 
en niet-leden; van niet van alle COC-leden is het juiste mailadres bekend). 
 
Als vereniging willen wij zichtbaar blijven, actief mensen tot gesprek uitnodigen en 
leuke activiteiten organiseren. De werkgroep Communicatie wil hieraan ook in 2017 
een goede 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 2017 

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

• Verbreden van de activiteitenagenda tot Roze Uitgaanskalender Regio 
Stedendriehoek 



• 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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2017 



Financieel overzicht
Kpl. Groep Ink. Uitg.
5101 Bestuur 500 2.000
5102 Organisatieverzekeringen 0 350
5103 Ledenvergaderingen 0 500
5104 Werkgroepenraden 0 0
5106 Deskundigheidsbevordering 0 0
5108 Accountantskosten 0 0

Subtotaaltelling organisatiekosten 500 2.850

5200 Activiteiten Algemeen 0 1.000
5201 Voorlichting 250 800
5202 Introductie en Opvang 0 100
5203 Programma 0 0
5205 Jongerengroep 0 100
5206 Communicatie 0 800
5207 Boek & Film 0 800
5208 Vrouwengroep 0 800
5210 Sport 0 800
5211 50+ 0 800
5212 Mannegroep 0 800
5213 Politiek 0 800
5214 Vluchtelingen & Asielzoekers 0 800
5215 Fabulous 0 500

Subtotaaltelling activiteitenkosten 250 8.900

7108 Contributie 5.000 0
7190 Subsidie Gemeente Deventer 6.000 0
7191 Giften 0 0

Subtotaaltelling inkomsten 11.000 0

Ink. Uitg.
Totaaltelling werkgroepen 11.750 11.750

5300 Huisvesting 0 0
4301 Huur 0 0
4302 Onderhoud pand 0 0
4303 Inboedelverzekering 0 0
4304 Schoonmaak 0 0
4305 OZ-belasting 0 0
4306 Energie/water 0 0
4307 Zuiveringslasten/afvalcontainers 0 0
4309 Diverse huisvestingskosten 0 0

Totaal huisvestingskosten 0 0

5500 COC-Café 0 0
Trainingen 0 0

4501 CD's 0 0
4502 Onderhoud/aanschaf inventaris 0 0
4503 Glaswerk/kaarsen/sfeer 0 0
4505 BUMA+muziekvergunningen 0 0
4506 Sluitingsuurontheffing 0 0
4507 Consumpties barmedewerkers 0 0
4510 Bedorven consumpties 0 0
4511 Afschrijvingen 0 0
4512 Diverse materialen en kopieen 0 0
4599 Diverse kosten café 0 0
4600 Inkopen drank 0 0
4601 Inkopen overige 0 0
8501 Entree (excl. BTW) 0 0
8601 Omzet (excl. BTW) 0 0
8604 Doorbelaste consumpties 0 0

Totaal COC-Café 0 0

Overig onvoorzien 0 0
   
Totaal afdeling 11.750 11.750
Saldo (winst/verlies) verlies 0
Controletelling 11.750 11.750

BEGROTING 2017

Begroting 2016
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