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Uitnodiging ALV
Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op
dinsdag 11 december 2018 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
De vergadering wordt gehouden in de nieuwe openbare bibliotheek, Stromarkt 18 in Deventer.
Let wel! De deur van de bibliotheek sluit om 20.00 uur. Zorg er voor op tijd binnen te zijn!
Met vriendelijke groet,
Rob Philip
Leidy Huijsmans
Agenda ALV 11 december 2018:
1.
2.
3.
4.

20.00 uur
20.10 uur
20.20 uur
20.30 uur

5.

Opening, instellen kiescommissie, vaststelling agenda
Mededelingen van het bestuur
Terugkoppeling ALV 8 mei 2018
Jaarplan 2019 – diverse werkgroepen
Toelichting, opmerkingen/vragen
Herverkiezing penningmeester Leidy Huijsmans

6.

Pauze

21.00 uur

7.
8.

Uitslag verkiezing penningmeester
Begroting 2019, stemming
Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie,
opmerkingen/vragen
9. Rondvraag
10. Sluiting

20.55 uur

21.30 uur
21.35 uur
21.45 uur
22.00 uur

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 27 november te downloaden via de website
www.cocdeventer.nl. Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief: www.cocdeventer.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief/
Op maandag 31 december is er weer een groot COC Oud en Nieuw feest in de Fermerie op
het Muggenplein. Kijk op de site voor de actuele informatie!
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Notulen ALV COC Deventer e.o. – 8 mei 2018
Aanwezig: Rob Philip (voorzitter), Leidy Huijsmans (penningmeester), Inge Overmars, Reindert
Meutstege, Hilda Dun, Ojon van Strijland, Ralph Kleinbussink, Charles Felix, Hans Rattink, Joke
van Schaik, Ingrid van Enkhuizen, Germaine van Riggelen, Sjors v. Vulpen, Ad Koerhuis, Peter
Dekker, Pieter Veninga, Hans Hartholt, Cor Witbraad, Paul Woerlee
Afwezig (met bericht): Martin Braakhekke, Lex Rutgers, Els Klunder, Miranda Stormink, Sienie
Musters, Janneke Boer
Notulist: Leidy Huijsmans
1. Opening, vaststelling agenda
Rob opent de vergadering. Geen wijzigingen op de agenda
2. Mededelingen van het bestuur
Op 24 november wordt de landelijke algemene vergadering van COC Nederland gehouden in
Deventer. Locatie Fermerie.
De politiek heeft besloten dat de regeling voor het verstrekken van Regenbooggelden verlengd
wordt tot 2022
3. Vaststellen notulen ALV 21 november 2017
De notulen van 21 november 2017 worden goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezige
leden.
4. Jaarrekening 2017
De jaarrekening over 2017 wordt toegelicht door de penningmeester.
In totaal is niet alle begrootte geld voor 2017 uitgegeven. Mede dankzij extra inkomsten van het
landelijk COC voor de werkgroep Cocktail t.b.v. reiskosten.
Verder is het 45 jarig jubileum van COC Deventer e.o. uitgebreid gevierd met zeer diverse
activiteiten. Dit was niet specifiek opgenomen in de begroting voor 2017, maar er bleek binnen
de begroting voldoende ruimte hiervoor. Een deel van de festiviteiten zijn gefinancierd vanuit de
Regenbooggelden voor de gemeente Deventer.
De Regenbooggelden zijn niet opgenomen in de begroting en/ of jaarrekening. Hierover wordt
rechtstreeks verantwoording afgelegd aan de gemeente. In het financieel jaarverslag is wel
inzage gegeven m.b.t. de vooruit ontvangen bedragen (Regenbooggelden) en besteding hiervan
in 2017.
De kascommissie bestaande uit Ojon van Strijland en Hans Rattink heeft de boekhouding
gecontroleerd en verslag uitgebracht. Hierin geven zij goedkeuring t.a.v. de verantwoording van
de uitgaven en inkomsten over het financiële jaar 2017 voor COC Deventer e.o.

4

5. Jaarverslag 2017
De vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen geven een toelichting op hun
jaarverslag over 2017.
Werkgroep 50 plus
Aandachtsgebieden:
- Ontmoetingsmogelijkheden ten behoeve van roze 50-plussers. De zondagmiddagsalon wordt
over het algemeen door een vaste kern (voornamelijk mannen) bezocht. Vrouwen zijn in de
minderheid en komen met name bij speciale onderwerpen.
- Netwerkcontacten onderhouden en uitbreiden;
- Aandacht vragen voor de positie van roze 50-plussers in het bijzonder zorgbehoevenden
Als speerpunt voor 2018 zoekt de werkgroep contact met wijkteams en thuiszorg om de
belangen van oudere LHBTI’s onder de aandacht te brengen.
Werkgroep Men Meet Men
De maandelijkse mannenavonden op de nieuwe locatie (kelderbar Vrijmetselaarsloge) bevalt
goed. De werkgroep zoekt nieuwe vrijwilligers.
Werkgroep Boek en Film
Er is in 2017 weer volop samengewerkt met de Bibliotheek Deventer tijdens de Boekenweken.
Eén en ander grotendeels gefinancierd vanuit de Regenbooggelden.
Verder heeft Kees Kuiper namens COC Deventer deelgenomen aan het landelijk COC
songfestival en een formidabele prestatie geleverd door te eindigen op de 2 e plek.
Werkgroep IJssel Dykes
De wekelijkse sportavonden worden trouw bezocht door een vaste kern van vrouwen uit
Deventer en omgeving. Er wordt binnen in de zaal balsporten beoefend en daarnaast is er een
groepje, dat gaat wandelen in de omgeving.
In de zomerperiode is weer een gevarieerd zomerprogramma aangeboden met zeer
afwisselende activiteiten.
Werkgroep Cocktail
Het Deventer maatjesproject voor LHBTI’s asielzoekers bestaat al weer 3 jaar en is actief. De
aangemelde asielzoekers kwamen in 2017 uit 13 uiteenlopende landen. Naast de matching met
een maatje zorgt de coördinator Cocktail ook voor voorlichting en adviezen over LHBTasielzoekers binnen het AZC en vluchtelingenwerk. Naast een maatje wil Cocktail ook
bevorderen dat de asielzoekers onderling in contact kunnen komen. Gezamenlijke
bijeenkomsten worden gestimuleerd om te bezoeken, zoals maandelijkse bijeenkomsten in
Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Voorzitter Rob Philip heeft de coördinator van de werkgroep
regelmatig ondersteund in het afgelopen jaar.
Werkgroep Ladies Lounge
Ca. 4 keer per jaar wordt een Ladies Lounge middag georganiseerd, waarbij o.a. een veilige plek
gecreëerd wordt voor vrouwen die bezig zijn met hun coming out. De middagen worden vaak
opgeluisterd door een band of artiest en worden goed bezocht.
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Werkgroep communicatie
Werkgroep Communicatie is ondersteunend aan de andere werkgroepen. De activiteiten die
deze organiseren worden via de wekelijkse nieuwsbrief (digitaal), de website, persberichten,
Facebook en met posters/flyers wereldkundig gemaakt.
In 2017 was er, naast de vaste terugkerende activiteiten, ook veel aandacht voor het 45-jarige
bestaan van COC Deventer e.o. en de daarbij horende Jubileumweek. Speciale vermelding voor
het initiatief van de Roze Wandeling Deventer, dat tijdens die Jubileumweek werd georganiseerd.
Werkgroep voorlichting
In 2017 was er geen actieve werkgroep. Voorzitter Rob Philip heeft de contacten onderhouden
en waar mogelijk één en ander geregeld. Zo zijn studenten van Saxion ingeschakeld voor het
geven van voorlichting op een Scholengemeenschap in Holten. Daarnaast is er een workshop
gegeven aan docenten van een scholengemeenschap in Apeldoorn rondom seksuele diversiteit
en genderidentiteit. In de toekomst zal er minder op de oude manier voorlichting aangeboden
worden (=2 voorlichters geven voorlichting in een klas), maar zal gebruik gemaakt worden van
andere vormen van voorlichting (theater + nabesprekingen, workshops voor docenten, etc.).
Bestuur
Dit jaar bestond het COC Deventer e.o. 45 jaar. Dit hebben we met een groots opgezet Roze
Hemelvaartsweekend gevierd. Naast een receptie en feest waren er ook inhoudelijke
onderdelen, zoals de presentatie van een Roze Wandelgids en een opvoering van een
theaterstuk.
Er waren diverse contacten met samenwerkingspartners (o.a. met gemeenteambtenaren,
politiek, deelname aan werkgroep diversiteit, deelname aan Regenboogsymposium van de
provincie Overijssel) om de belangen van de LHBTI gemeenschap te vertegenwoordigen.
Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen voor het realiseren van een LHBTI
kunstwerk n.a.v. een door de politiek aangenomen motie uit 2017.
Zutphen
Ojon v. Strijland vraagt naar de ontwikkelingen t.a.v. de stuur/ initiatief groep in Zutphen. Er is in
het jaarverslag geen verslag opgenomen van de activiteiten in Zutphen, dit werd door hem
gemist.
Cor en Paul lichten één en ander toe. De geldstroom voor gemeente Zutphen t.b.v.
Regenbooginitiatieven vallen niet onder de verantwoordelijkheid van COC Deventer e.o.
De gemeente Zutphen heeft een budget voor Regenbooggelden beschikbaar gesteld en de
initiatiefgroep heeft hierover het beheer.
De initiatiefgroep Zutphen is mede vanuit de politiek opgestart en is samengesteld vanuit diverse
geledingen, waaronder Paul en Cor. Er is een ambassadeur LHBTI beleid aangesteld.
Momenteel heeft de Zutphense politiek tijdelijk andere prioriteiten i.v.m. de formatie van een
nieuwe gemeenteraad.
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6. Rondvraag
Hans Rattink: verzoek aan de werkgroepen om in het jaarverslag de namen van de leden van
de werkgroep op te nemen in het verslag.
N.a.v. dodenherdenking: verzoek om contact op te nemen met de gemeente omdat onze
doelgroep niet specifiek genoemd is als slachtoffer. Ook in andere steden is dit aan de orde
(Nijmegen, Amsterdam). Hierover kan wellicht contact opgenomen worden met Karst Vaartjes.
Hij coördineert één en ander in Deventer.
Charles Felix: een aantal leden van de MMM groep zijn zeer druk bezig met het voorbereiden
van de Tentoonstelling De Man. Er is een curator ingeschakeld op advies van Rob Philip. De
curator heeft één en ander“opgetild” naar een hoger niveau. De tentoonstelling is van 20 juli t/m
3 sept. De directie van de VVV is enthousiast. Er wordt groots ingezet op bekendheid/ promotie
van de tentoonstelling. O.a. op de billboards van de gemeente/ VVV.
Ojon v. Strijland: het gebruik maken van de vergaderruimtes binnen de nieuwe bibliotheek zal
anders worden. Er zijn geen vrijwilligers meer die over een sleutel beschikken. De catering is
uitbesteed en zal hogere kosten met zich meebrengen. Er is dus sprake van een andere
werkwijze.
Er is nog een vraag m.b.t. automatisch lidmaatschap van het COC voor vrijwilligers. Voor zo ver
het bestuur weet is dit niet besloten door het landelijk.
7. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter.
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JAARPLANNEN 2019
Bestuur
Met grote vreugde heeft het bestuur kennisgenomen van het feit dat de Regenbooggelden
vanuit de overheid worden gecontinueerd tot in ieder geval 2022. Dit betekent dat we
activiteiten kunnen blijven ontwikkelen voor de komende jaren.
Het komende jaar zal er flink worden ingezet op voorlichting. Niet door de traditionele
wijze van twee voorlichters in de klas die hun verhaal vertellen, maar middels educatief
theater. Het voordeel van deze vorm is dat er een grotere groep bereikt kan worden en
dat het niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van vrijwilligers.
De samenwerking met andere lidverenigingen en het federatiekantoor gaat nieuwe
vormen aannemen. Zo zijn er diverse werkgroepen van verschillende lidvereniging samen
activiteiten aan het ontwikkelen en krijgt de ondersteuning vanuit het federatiekantoor
concrete vormen, door o.a. IT-ondersteuning, het aanbieden van templates voor de
begroting en jaarrekening en meer inspraak in de strategische plannen.
Ook gaan we meer samenwerken met partners in de diverse gemeenten. Zo is er voor het
eerst een paragraaf toegevoegd aan dit jaarplan wat specifiek over Zutphen gaat, waar
gestaag wordt gewerkt aan meet zichtbaarheid en inclusiviteit van de LHBTI-ers in die
gemeente. Er is in Deventer een Nachtburgemeester aangesteld (Karlijn Ribbers), die ook
actief de samenwerking opzoekt met ons om vorm te geven aan diverse, nog te bepalen
activiteiten.
Het feit dat we wel de middelen hebben, maar vaak niet de menskracht om activiteiten te
ontplooien zorgt er ook voor dat we flexibel om kunnen gaan met spontane activiteiten,
vaak ingegeven door de actualiteit. Hiervoor moeten we onze oren en ogen openhouden,
zodat we hierop tijdig kunnen inspringen.
Vooralsnog heeft het feit dat Overijssel in 2018 Regenboogprovincie is geworden nog niet
geleid tot concrete activiteiten, maar wellicht dat hier in 2019 verandering in komt.
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Werkgroep Cocktail
Activiteiten jaarplan:
- Extra ondersteuning voor coördinator bij intakes, contact onderhouden bij LHBTIasielzoekers en plannen gezamenlijke bijeenkomsten (zowel voor maatjes als voor
asielzoekers).
- Uitbreiding van de maatjes met m.n. jongeren en vrouwen.
- Maatjes volgen een training (voor beginners en gevorderden) vanuit landelijke
COC.
- Maatjes en coördinator hebben 4x per jaar een gezamenlijk overleg.
- Coördinator heeft structureel overleg met andere Cocktail-coördinatoren.
- Coördinator heeft 3x per jaar overleg met de aandachtsfunctionarissen LHBTI op
AZC’s Schalkhaar en Zutphen.
- Coördinator heeft regelmatig overleg met GGD in Zutphen en Deventer.
- LHBTI-asielzoekers uitnodigen voor ‘community meeting’ voor LHBT-asielzoekers
waar mogelijk.
- Samenwerking bevorderen tussen andere Cocktailafdelingen in Arnhem, Twente,
Nijmegen en Zwolle.
- Landelijke COC-folders verspreiden in verschillende talen (Arabisch, Farsi, Frans,
Engels en Russisch) met daarop een sticker met contactgegevens van Cocktail
COC Deventer.
- Bijdrage leveren aan verbetering van doorverwijzing en hulpverlening bij
psychische problemen bij LHBTI-asielzoekers.
- Bijdrage leveren aan verbetering van doorverwijzing en hulpverlening bij
uitgeprocedeerde LHBTI-asielzoekers.

Werkgroep 50plus
Elke vierde zondag van de maand organiseert de werkgroep 50Plus 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 onderhoudt ook contacten met regionale de door KIWA gecertificeerde
zorginstellingen in het kader van de ‘roze loper’.
Verder beraadt de werkgroep zich over nieuwe acties bijvoorbeeld of het uitreiken de ‘roze
loper’ uitgebreid kan gaan worden naar thuiszorginstellingen. Daarnaast onderzoeken we
de mogelijkheid om samen met de Deventer sociale teams meer contacten te leggen met
roze ouderen, die we nu nog niet bereiken.
De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere werkgroepen in Gelderland
en Overijssel als met de landelijke organisatie.
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Werkgroep Communicatie
In 2018 is vanwege de privacywet de verzendlijst van de Nieuwsbrief herzien. Doordoor is
het aantal abonnees gezakt van ruim 200 naar zo’n 110; maar het aantal mensen dat
daadwerkelijk de nieuwsbrief ontvangt en opent is zelfs gestegen met daarvoor. Dat houdt
in vooral oude mailadressen en abonnees die niet meer geïnteresseerd waren (en dus de
nieuwsbrief niet openden) uit de lijst verdwenen zijn. Geijverd wordt om in ieder geval van
alle COC-leden een actueel mailadres te hebben, maar deze moet dan door hen zelf
worden doorgegeven.
Wat gewaardeerd wordt is het bieden van een uitgebreide Roze agenda op de website en
nieuwsbrief. Dus niet alleen de eigen COC-activiteiten belichten, maar ook de roze
krenten uit de activiteitenpap in de regio te presenteren. Dan is wel een hoop werk om bij
het begin van het theaterseizoen alle programma’s in de regio Apeldoorn-DeventerZutphen (en ook de kleinere gemeentes) door te spitten, maar het zorgt ook voor een
goed-gevulde agenda op de website. Ook activiteiten van omliggende COC-verenigingen
die ons eigen aanbod aanvullen (bijv. activiteiten voor jongeren en transgenders) worden
opgenomen; immers zijn er binnen de eigen regio LHBTI-personen die hiervan op de
hoogte willen blijven.
De nieuwe webmaster heeft als streven de huidige website te verbeteren door meer sfeer
te geven middels verslagen en foto’s. Input vanuit andere werkgroepen en onze
bezoekers is daarbij van harte welkom.
Verder blijft de werkgroep communicatie ondersteuning bieden aan het bestuur en de
andere werkgroepen om hun activiteiten onder de aandacht te brengen via de eigen
media, maar ook met persberichten in regionale en landelijke roze media. Zichtbaarheid is
en blijft immers een belangrijke taak van COC Deventer e.o.
Speerpunten van werkgroep Communicatie 2019
 Communicatie verzorgen via Website, Persberichten, Promotiemateriaal,
Nieuwsbrief en Social Media.
 Vermelden van Roze activiteiten die binnen de regio Stedendriehoek plaatsvinden
 Onderhouden, actualiseren en verbeteren 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
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Werkgroep Cultuur (voorheen Boek & Film)
Voor 2019 willen we graag als COC Deventer e.o, net als in 2018, met fondsen van de
Regenboogsubsidie weer een aantal activiteiten organiseren.
Van 23 tot en met 31 maart 2019 is er weer de Boekenweek. Tijdens het onderdeel
‘Cursiefjes in de Kroeg’ zullen wij weer aanwezig zijn met één of meerdere schrijvers met
een LHBTI achtergrond. Cursiefjes in de Kroeg zal in 2019 op zondag 24 maart
plaatsvinden in diverse cafés aan de Brink.
Ook zullen we met één of meerdere schrijvers en/of illustratoren weer deelnemen aan de
Kinderboekenweek, die altijd in het najaar plaats vindt.
In 2019 gaan we ook kijken of we iets kunnen organiseren tijdens de Boekenweek voor
Jongeren, die speciaal gericht is op leesbevordering voor de wat oudere jeugd. De
Boekenweek voor Jongeren vindt plaats eind september.
September 2018 is de Bibliotheek Centrum geopend op de nieuwe locatie aan de
Stromarkt, we gaan ook zeker in 2019 kijken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
De inhoud van de roze kast is opgegaan in de bestaande collectie, maar herkenbaar aan
de regenboog als LHBTI boek of dvd.
Tot slot hopen we in 2019 een tweede Jos Wijnhovenlezing te kunnen organiseren.

Werkgroep Men Meet Men
Elke tweede vrijdagavond van de maand organiseert de werkgroep MMM in de kelderbar
van de Vrijmetselaars in Deventer een ontmoetingsavond voor homoseksuele- en
biseksuele mannen waar gezelligheid voorop staat. Sinds de start van de MMM groep is
er een stijgende lijn in het bezoekersaantal naar de 25 – 30. De werkgroep biedt de
mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer gelijkgestemden te ontmoeten en contacten
te leggen.
Tevens signaleren we de behoeften van de doelgroep en werken we die verder uit.
Het verstrekken en verzamelen van informatie en de mogelijkheden op allerlei gebied voor
de doelgroep is eveneens een doel. Ook mannen die nog bezig zijn met hun coming-out,
vallen onder de doelgroep. Om de mannen te trekken organiseren we activiteiten.
Alleen mensen die tot de doelgroep horen, hebben toegang tot onze bijeenkomsten.
Er wordt een deurbeleid gehanteerd: we werken met een gesloten deur en een portier.

11

Werkgroep IJssel Dykes
Sporten en wandelen maar bovenal ontspannen
De IJssel Dykes is een groep lesbische vrouwen die op de donderdagavond voetballen,
basketballen, volleyballen of wandelen.
Het doel is door samen te sporten of te wandelen elkaar te ontmoeten en contact te
maken.
De IJssel Dykes bestaat uit ongeveer 12 vrouwen in de leeftijd van dertig tot zestig+.
Voor COC leden is het meedoen gratis, voor niet COC leden, die ook van harte welkom
zijn, zijn de kosten per avond € 3.
Iedere sportavond wordt de training gegeven door een trainster uit de IJssel Dykes groep.
De wandelgroep bestaat uit dames die niet kunnen of willen sporten doordat ze
geblesseerd zijn of liever willen wandelen.
Na het wandelen en sporten gaat een groot gedeelte van de vrouwen nog wat drinken in
het café van het Burgerweeshuis.
Plannen voor 2019
 de huidige groep vrouwen behouden maar ook proberen uit te breiden en nieuwe
dames een warm welkom heten om mee te sporten of te wandelen
 Indien nodig nieuw materiaal aanschaffen voor de sportavond
 aankomende zomer, tijdens de schoolvakantie, weer een gevarieerd
zomerprogramma organiseren waarbij we proberen ook niet actieve IJssel Dykes
te betrekken
In 2019 bestaan de IJssel Dykes 10 jaar waaraan we zeker aandacht gaan schenken, hoe
en wat zal nog verder uitgewerkt worden

Werkgroep Ladies Lounge
Wij willen zo doorgaan met het organiseren van de middagen zoals we het steeds hebben
gedaan, dat zullen er drie zijn, want de laatste vijfde zondag valt op 29 dec.
De kosten zullen niet anders zijn dan de laatste jaren het geval is geweest, entreeprijzen
zullen misschien wat wisselen dat is afhankelijk van wat er die middag op het podium
staat.
De inkomsten zijn dan ook wisselend van 3 tot 5 euro. We hebben geen blik meer op de
bar voor een vrije gift.
Er zijn plannen voor een groot feest in samenwerking met Arnhem en Zwolle maar dat
moet nog verder uitgewerkt worden.
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Voortgang activiteiten in Zutphen
De Initiatiefgroep LHBT+ - waarin een van de wethouders, de fractievoorzitters van de
VVD en D66, een raadslid van GroenLinks en twee vertegenwoordigers van COC
Deventer zitting hebben - heeft besloten zich in 2019 te blijven concentreren op de drie
beleidsterreinen die ook al in 2018 centraal stonden (voortgezet onderwijs, ouderenzorg
en de gemeentelijke organisatie). Het voortgezet onderwijs en de ouderenzorg hadden in
de loop van 2018 te maken met vernieuwingen dan wel interne problemen, die de
aandacht voor het LHBT+ beleid deed verslappen. Van de gemeentelijke organisatie is
inmiddels duidelijk geworden dat zij enige hulp bij de invulling van het interne
opleidingsprogramma wel kan gebruiken
Wij denken dat in alle drie de gevallen de training programma's van Movisie goede
diensten kunnen bewijzen. Voor het voortgezet onderwijs denken wij daarnaast aan enige
versterking door Theater AanZ met een van zijn op deze doelgroep gerichte
voorstellingen.
Door deze voortgezette aandacht voor de drie 'oude' beleidsterreinen, ligt het voor de
hand dat de aanpak van het vierde beleidsterrein dat in beeld was, de sportverenigingen,
nog even wordt aangehouden. Desondanks wordt wel een begin gemaakt met de
oriëntatie op dit beleidsterrein.
Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
de kleinere Regenbooggemeenten ook een (project)budget heeft toegekend. Hieraan is
wel de voorwaarde verbonden dat deze gemeenten binnen hun regio
samenwerkingsverbanden aangaan, zodat het bereik gelijk is aan dat van de
‘oorspronkelijke’ Regenbooggemeenten met minimaal 100.000 inwoners. Wij hebben de
gemeente Zutphen geadviseerd om mogelijke samenwerkingsverbanden binnen de
Achterhoek te onderzoeken, waarbij de initiatiefgroep uiteraard wil assisteren.
Tot slot: Op de laatste zondagen (de koopzondagen in Zutphen) van de maanden januari,
maart en mei wordt vanuit de initiatiefgroep het Café Inclusief georganiseerd, steeds met
een interessant thema. Iedere middag wordt begonnen door een korte inleiding over een
voor de doelgroep interessant onderwerp door een aansprekende inleider. Na een geleide
discussie is er voor de aanwezigen gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen, al of
niet verder van gedachten wisselend over het thema van de middag.
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BEGROTING 2019

Bestuur
Organisatieverzekeringen
Ledenvergaderingen
Werkgroepenraden
Deskundigheidsbevordering
Accountantskosten
Subtotaaltelling
organisatiekosten

Begroting
Resultaat 2018 tm 3e
2018
kwartaal
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
0 2.000
0
1.942
0
200
0
0
0
250
0
0
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Begroting
2019
Ink.
Uitg.
0 2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2.700

0

1.942

0

2.500

0
0
0
0
0
0
200
0
200
0
0
0
0

500
800
100
100
500
800
1.500
800
1.500
1.500
0
500
800

0
0
0
0
0
100
0
0
204
22
19.591
0
0

0
606
0
0
236
647
1.207
537
760
750
23.670
0
1.237

0
0
0
0
0
0
200
0
200
200
0
0
0

500
800
100
100
500
800
1.500
800
1.200
1.500
0
500
800

400

9.400

19.917

29.650

600

9.100

Contributie
Subsidie Gemeente Deventer
Giften
Subtotaaltelling inkomsten

4.500
6.000
0
10.500

0
0
0
0

4.936
6.000
0
10.936

0 5.000
0 6.000
0
0
0 11.000

0
0
0
0

Totaaltelling werkgroepen

Ink.
Uitg.
10.900 12.100

Ink.
30.853

Uitg.
Ink.
Uitg.
31.592 11.600 11.600

Totaal afdeling
Saldo (winst/verlies)
Controletelling

10.900 12.100
-1.200
10.900 10.900

30.853

31.592 11.600 11.600
-739
0
30.853 11.600 11.600

Activiteiten Algemeen
Voorlichting
Introductie en Opvang
Jongerengroep
Communicatie
Cultuur
Vrouwengroep
IJssel Dykes
50plus
Mannengroep
Tentoonstelling de Man
Politiek
Cocktail
Subtotaaltelling
activiteitenkosten
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30.853

