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Uitnodiging ALV  
 

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV)  
op dinsdag 14 mei 2019 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.  
De vergadering wordt gehouden in Het Penninckshuis, Brink 89 in Deventer.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Philip 
Leidy Huijsmans 
 
 
 
Agenda ALV 14 mei 2019: 
 
1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 
2. Mededelingen van het bestuur 20.10 uur 
3. Terugkoppeling ALV 11 december 2018 20.20 uur 
4. Jaarverslag 2018 – diverse werkgroepen  

Toelichting, opmerkingen/vragen 
20.30 uur 

   
5. Pauze 21.00 uur 
   
6. 
 

Financieel Jaarverslag 2018 
Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, 
opmerkingen/vragen 

21.30 uur 
21.35 uur 

7. Rondvraag 21.45 uur 
8. Sluiting 22.00 uur 
 
 
De vergaderstukken zijn vanaf donderdag 2 mei 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/ 
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Notulen ALV COC Deventer d.d. 11 december 2018 
 
Datum: 11 december 2018 
Aanwezig: Rob Philip (voorzitter), Leidy Huijsmans (penningmeester), Inge Overmars, Reindert 
Meutstege, Ojon van Strijdland, Rob de Wit, Joke van Schaik, Ingrid van Enkhuizen, Wim 
Wisman , Pieter Veninga, Cor Witbraad, Paul Woerlee, Sienie Musters, Miranda Stormink 
Afwezig (met bericht): Hilda Dun, Germaine van Riggelen, Lex Rutgers, Charles Felix, Hans 
Rattink, Vilas Menger 
Notulist: Leidy Huijsmans 

1. Opening, vaststelling agenda 

Rob opent de vergadering. Geen wijzigingen op de agenda. 
Kiescommissie: Miranda en Reindert 
Er vindt een voorstel rondje plaats op verzoek van Wim 

2. Mededelingen van het bestuur 

Rob Philip presenteert het kunstproject wat gerealiseerd is t.b.v. de LHBTI gemeenschap in 
Deventer en omstreken. Dit gaat binnenkort permanent gepresenteerd wordt op het 
gemeentehuis.  

Op 24 november is  de landelijke algemene vergadering van COC Nederland gehouden in 
Deventer. Locatie: de Fermerie.  

3. Vaststellen notulen ALV 8 mei 2018 

De notulen van 8 mei 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezige leden. 

4. Jaarplannen 2019   

Bestuur 
We willen voor het komend jaar we op zoek gaan naar bestuurlijke versterking  - een secretaris. 
Federatiekantoor (landelijk COC) biedt steeds meer daadwerkelijke ondersteuning. 
Er wordt nu daadwerkelijk een afspraak gemaakt met ECH om theater aan zet in te schakelen  op 
scholen/ buurtcentra. Er is geen werkgroep voorlichting meer, maar af en toe melden zich wel 
mensen aan die voorlichting zouden willen geven. Hiermee gaan we in contact. 
Bestuur is bezig met jongerengroep. 
Nachtburgemeester wil samenwerken met COC om de horeca te betrekken bij  
Politiek is er niemand specifiek verantwoordelijk. 
Alleen stukjes diversiteit, dus allerlei verschillende personen. De werkgroep Diversiteit gaat kijken 
hoe ze daar wat meer eenduidigheid in te krijgen.  
Inge merkt op dat de provincie Overijssel ook Regenboog Provincie is. Rob Philip heeft 
binnenkort een overleg samen met COC Zwolle en COC Twente met de commissaris van de 
koning van Overijssel. 
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Homo-ontmoetingsplekken zou b.v. een topic kunnen zijn. Veiligheid is een uitgangspunt. 
Gelderland valt deels ook onder ons werkgebied. Die zijn wrs ook Regenboog Provincie – info 
opgezocht door Ojon – sinds 2016. 
 
Cocktail 
Lex is niet aanwezig. Rob heeft regelmatig contact met Lex m.b.t. verloop. Het project is nog 
steeds belangrijk.  
 
50 Plus 
Zondagmiddag salon loopt goed. Merendeel mannen. De organisatoren proberen 
In november 2018 een regionale samenwerkingsbijeenkomst met Zwolle, Twente en Arnhem/ 
Nijmegen. 
Maatjesproject wordt onderzocht hoe dit vorm te geven. 
Paul vraagt onder welk COC regio Achterhoek valt deels onder Midden Gelderland, ander deel 
onder Twente Achterhoek, deels Deventer. 
 
Communicatie 
De nieuwsbrief wordt erg gewaardeerd en zeer prettig dat dit aangevuld wordt met LHBTI 
activiteiten in de regio. De agenda is daardoor ook prettig gevuld. 
 
Cultuur 
Aanvulling op jaarplannen: n.a.v. tentoonstelling is er overleg geweest met o.a. Hans Rattink. 
Ideeën om meer met kunst te gaan doen. 
Naamsverandering omdat e.e.a. veranderd is qua activiteiten. Cultuur is breder en biedt meer 
mogelijkheden tot activiteiten. 
In de nieuwe bibliotheek werkt men niet meer met vrijwillige sleutelpersonen. Dan moet er 
personeel ingezet worden – er zitten meer  kosten verbonden aan gebruik van b.v. nieuwe 
filmzaal. 
 
Men Meet Men 
Martin is gestopt als coördinator. Er is nu een groepje mannen gestart die e.e.a. opgepakt 
hebben. De kelderbar bevalt goed. 
Afgelopen zomer is de tentoonstelling goed  
 
IJssel Dykes 
De sportgroep is deels balsporten in de zaal, die groep wordt wat kleiner en daarnaast is er een 
wandelgroep, die wordt groter. 
Volgend jaar bestaan de IJssel Dykes 10 jaar, dat gaat gevierd worden. 
 
Ladies Lounge 
Loopt goed en blijft in de Fermerie. 
 
M.b.t. Fermerie: 
Han wil e.e.a. gaan renoveren en vroeg zich af in hoeverre het COC hierin kan bijdragen. Dat is 
niet het geval.  
Fermerie wil een stichting worden om e.e.a. goed te regelen. 
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Zutphen (initiatiefgroep) 
Geen opmerkingen 
De gelden zijn er wel, maar e.e.a. lijkt nu toch weer wat in te zakken.  De wethouder heeft e.e.a. 
wel in beeld hoe LHBTI belangen vertegenwoordigd kunnen worden. 
Er is een initiatiefgroep. 
E.e.a. is begonnen met plan voor een Zebrapad. 
Er komt nu echter een wedstrijd voor een symbool (geen zebrapad meer)- Jongeren willen een 
symbool t.b.v. de LHBTI gemeenschap bij de entree van Zutphen . 
 
Verder wordt Movisie ingeschakeld voor motiveren van de ambtenaren/ gemeente politiek.  
Rob Philip geeft aan dat Zutphen ook rechtstreeks contact op kan nemen met het landelijk 
Federatiekantoor. Hoe ga je om met “onbereidwillige ambtenaren”? 
Wat houdt LHBTI beleid in? Is het alleen voor “de sier” om er aandacht aan te besteden of heeft 
het ook daadwerkelijke inhoud. Dan praat je over veiligheid, aangifte bereidheid bij geweld/ 
discriminatie etc. 

 
5. Herverkiezing Leidy Huijsmans Penningmeester 

De stemmen worden geteld nadat de stembriefjes ingevuld zijn en verzameld zijn. 

Pauze 
 

6. Uitslag bestuursverkiezing 

Uitslag stemming: 14 stemmen uitgebracht. 14 stemmen voor. 
 

7. Begroting 2019 

Bestuurs- en organisatiekosten zijn nu samengevoegd tot één item. Qua boekhouding wordt 
e.e.a. ook onder één post samengebracht. 
Ojon: in het verleden was er de mogelijkheid om als werkgroep b.v. een keer samen uit eten te 
gaan. Dit werd o.h.a. geboekt op bestuurs- en organisatiekosten, was ong. 25 euro p.p. 
Het zou wel goed zijn om een keer 
Stemming m.b.t. begroting: iedereen is akkoord met de huidige begroting. 
Begroting is vastgesteld. 
Instellen kascommissie: Ojon en Pieter  

8. Rondvraag 

Geen vragen voor de rondvraag. 
 

9. Sluiting 
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Jaarverslag  2018 

 

 
 
Bestuur 
 
Dit was een verkiezingsjaar en het is dan ook weer een goed teken dat bijna alle partijen binnen 
de gemeente Deventer het Regenboog Stembusakkoord hebben getekend. In 2018 heeft het 
bestuur meer samenwerking geïnitieerd met diverse partijen. Zo is er kennis gedeeld met 
Bestuurders Centraal (een initiatief van de Vrijwilligerscentrale) en is de Werkgroep Diversiteit 
van de gemeente Deventer verder aan het kijken hoe we van Deventer een meer inclusieve en 
diverse gemeente kunnen maken. 
 
Naast de gebruikelijke activiteiten stond 2018 vooral in het teken van kunst als middel voor 
zichtbaarheid. Na een jaar plannen en organiseren vond op Roze Zaterdag 2018 de uitvoering 
plaats van ‘Uit je Hokje’, een kunstwerk/performance van Circus Engelbregt. Dit in navolging van 
de motie voor een LHBTI kunstwerk, die door de gemeenteraad in 2016 is aangenomen. De film 
die over dit kunstwerk gemaakt is zal in 2019 worden aangeboden aan de gemeente en een 
permanente plek krijgen in de stad. Daarnaast was de tentoonstelling ‘De Man’ ook een manier 
om Deventer te laten zien dat er gespeeld kan worden met verwachtingen en beeldvorming 
rondom gender en expressie. De tentoonstelling trok veel mensen uit het hele land en was 
professioneel opgezet.  
Dit is een tendens die vaker terugkomt in het organiseren van activiteiten. Door af en toe 
expertise van buiten in te huren krijgen activiteiten meer cachet en wordt er een groter publiek 
bereikt. 
 
Landelijk wordt het bestuur steeds beter ondersteund door het Federatiekantoor, diverse 
medewerkers bieden op verschillende terreinen hun expertise aan. 
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Werkgroep 50Plus 
 
In 2018 bestond de werkgroep eerst uit vier, later drie mannen. De werkgroep heeft de volgende 
aandachtsgebieden: 
1. Ontmoetingsmogelijkheden ten behoeve van roze 50-plussers; 
2. Netwerkcontacten onderhouden en uitbreiden. 
 
Realisatie 2018 
 
1. Ontmoetingsmogelijkheden. 
De werkgroep organiseerde maandelijks de ‘Zondagmiddag Salon’ met een 
activiteitenprogramma voor roze 50-plussers. Elke vierde zondag van de maand was er in ‘De 
Fermerie’ een gevarieerd programma met muziekoptredens (het zangkoor ‘Vocalized ‘, Susy 
Suitcase en Rob de Wit, accordeon), wandelingen en onderlinge gezelligheid. Er was een 
bijeenkomst met een notaris, waarin deze voorlichting gaf over juridisch financiële zaken. 
Geregeld, meestal om de maand, is er ook gelegenheid om gezamenlijk te eten in de Fermerie 
ná de Zondagmiddag Salon. Gemiddeld trekt de salon ruim 25 bezoekers per keer. 
 
2. Netwerkcontacten 
Binnen de werkgroep zijn twee Roze Ambassadeurs actief, die activiteiten verrichten voor het 
Consortium Roze 50 + Nederland (COC Nederland en ANBO). Van hieruit worden activiteiten en 
deskundigheidsbevordering aangeboden. Ongeveer vier keer per jaar is er regionaal overleg met 
de COC’s in Overijssel en Gelderland. 
Verder vond er informatie uitwisseling plaats met de gecertificeerde ‘Roze Loper’ instellingen in 
Deventer (Ludgerus en Humanitas). 
 
Speerpunt voor 2019 
We zoeken uitbreiding van onze werkgroep, vooral vrouwen zijn welkom. 
De werkgroep zoekt contacten met wijkteams en thuiszorg. Dit in verband met het langer 
zelfstandig wonen van (roze) ouderen. 
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Werkgroep Cocktail 
 
Dit is het vierde jaar van het maatjesproject Cocktail binnen COC Deventer.  
Binnen de federaties van het COC zijn er landelijk nu 12 Cocktail-afdelingen actief.  
Binnen COC Deventer zijn 12 maatjes beschikbaar, waaronder drie vrouwen. Allen zijn inmiddels 
gematched (geweest) aan een LHBT-asielzoeker. Vanaf 2015 zijn er inmiddels 101 meldingen 
geweest van LHBTI-asielzoekers. Met bijna allen is een intakegesprek geweest met de 
coördinator Cocktail. Niet altijd resulteert dit in een verdere verwijzing naar het maatjesproject.  
De 44 nieuwe asielzoekers in 2018 kwamen uit:  Syrië (4x), Irak (2x), Iran (3x), Afghanistan (1x), 
Marokko (3x), Algerije (1x), Nigeria (6x), Oeganda (2x), Sierra Leone (2x), Somalië (1x), Rusland 
(2x), Oekraïne (1x) Cuba (1x), China (1x).  
 
De asielzoekers worden vooral gemeld door de COA-contactfunctionarissen LHBTI binnen de 
AZC’s Schalkhaar en Zutphen. Af en toe worden via Vluchtelingenwerk op de AZC’s, of door 
andere asielzoekers die al bekend zijn bij ons, LHBTI-asielzoekers met ons in contact gebracht.   
Met de contactpersonen van het COA is regelmatig overleg met de coördinator Cocktail. 
Daarnaast heeft deze laatste contact met de landelijke contactpersoon van het COC voor 
Cocktail, contact met diverse Cocktail-afdelingen, Secret Garden en LGBT Asylum Support.  
Naast de matching met een maatje zorgt de coördinator Cocktail ook voor voorlichting en 
adviezen over LHBT-asielzoekers 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. Waar nodig voorziet Cocktail in reiskosten. In november 2018 
heeft Cocktail Deventer het initiatief genomen om een regionale bijeenkomst te organiseren voor 
alle LHBTI-asielzoekers in Oost-Nederland; in samenwerking met de Cocktail-afdelingen Midden-
Gelderland, Nijmegen e.o., Connected van COC Zwolle, COC Twente-Achterhoek en de GGD’s 
in deze regio’s is er een diner en een feest georganiseerd in Arnhem. Hier waren 60 asielzoekers 
aanwezig en was een succes. Mede door en bijdrage van de GGD’s en het Bob Angelo Fonds 
konden we deze bijeenkomst realiseren.  
 
Op alle locaties van vluchtelingenwerk en de AZC’s zijn landelijke folders verspreid in 
verschillende talen (Arabisch, Farsi, Frans, Engels en Russisch) van het COC met een sticker, 
waarop het emailadres van Cocktail COC Deventer en algemeen informatienummer staat.   
 
De Nederlandse maatjes moeten een VOG kunnen overhandigen en een training volgen voor 
beginners door het COC. In 2018 heeft er een groepsbijeenkomst plaatsgevonden met de 
maatjes uit Deventer om ervaringen te delen. De coördinator Cocktail is altijd beschikbaar voor 
advies.  
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Werkgroep Communicatie 
 
In 2018 heeft de overdracht plaatsgevonden tussen de twee webmasters Marcel (die bijna tien 
jaar actief is geweest) en Vilas (die in april 2018 de taken heeft overgenomen). Besloten is om de 
vormgeving van de huidige website voorlopig te handhaven; eventueel wel meer aandacht voor 
foto’s, beeldmateriaal en verslaggeving activiteiten. Marcel is middels een attentie voor zijn 
inbreng bedankt. 
 
Vanwege de invoering van de Wet op de Privacy is de verzendlijst herzien. Mensen zijn verzocht 
om actief aan te geven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vanaf juni 2018 is met de nieuwe lijst 
gewerkt en zijn abonnees die niet hebben gereageerd of hebben aangegeven geen belangstelling 
meer te hebben voor de nieuwsbrief verwijderd. Dit resulteerde in een halvering van het aantal 
abonnees (net boven de 100), maar had ook als gevolg dat het verzendpercentage flink steeg 
(boven 90%). Dit toonde aan dat veel ex-abonnees de nieuwsbrief toch al niet openden. 
Momenteel (april 2019) is het aantal ontvangers gestegen tot 160. Nog steeds worden niet alle 
COC-leden bereikt met de nieuwsbrief. Er wordt herhaaldelijk gewezen op het bestaan van onze 
nieuwsbrief, maar mensen moeten zich zelf hiervoor actief aanmelden. 
 
Werkgroep Communicatie is ondersteunend aan de andere werkgroepen. De activiteiten die deze 
organiseren worden via de wekelijkse nieuwsbrief (digitaal), de website, persberichten 
(voorafgaand aan de eigen activiteiten in de lokale media en de roze landelijke media), Facebook 
en met posters/flyers wereldkundig gemaakt.  
 
Werkgroep Communicatie heeft zich in 2018 opnieuw ingezet om alle eigen activiteiten vanuit 
COC Deventer zo goed mogelijk te promoten in stad en regio. Speciale ondersteuning was 
daarbij voor expositie De Man. Gerichte activiteiten van andere COC-verenigingen die momenteel 
niet door COC Deventer e.o. worden georganiseerd (transgenders, jongeren, autisten, etc.), maar 
wel relevant kunnen zijn voor LHBTers  woonachtig in onze regio, worden op onze website 
geplaatst. 
  
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. Ook worden culturele LHBT-activiteiten (film, expositie, 
theater) in de regio opgenomen. Daarbij werd door derden soms het speciale formulier gebruikt 
om activiteiten aan te melden, maar de meeste extra activiteiten komen binnen via het algemeen 
COC-mailadres. Zolang het niet botste met eigen activiteiten en het voor doelgroep interessant 
was werd meestal tot plaatsing overgegaan. 
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Werkgroep Cultuur (voorheen Boek en Film) 
 
In 2018 hebben we een aantal culturele activiteiten georganiseerd. 
We zijn in maart begonnen met onze jaarlijkse deelname aan de Deventer Boekenweek, COC 
Deventer e.o. had Gerbrand Bakker geboekt om deel te nemen aan de Cursiefjes in de Kroeg, vijf 
schrijvers in vijf cafés. 
 
In april hadden we de eerste Jos Wijnhovenlezing. Jos Wijnhoven was antiquaar, kenner van 
(oude) boeken, kunst en cultuur, gedreven organisator en liefdevol mens... een eerbetoon aan 
Jos Wijnhoven. Met deze jaarlijks terugkerende lezing delen we Jos’ passie voor schrijvers, 
schrijven, kunst en cultuur. De eerste Jos Wijnhovenlezing werd gegeven door Rudi Meulemans 
met zijn boek Over de grenzen, over de vergeten schrijver Glenway Wescott. 
 
Tijdens de Deventer Kinderboekenweek hebben we in 2018 als COC Deventer e.o. alle schrijvers 
geboekt en betaald. Ted van Lieshout en Philip Hopman zijn de makers van Boer Boris en 
brengen de verhalen van Boris samen tot leven. Philip tekent en Ted leest voor. Pim Lammers 
schrijft bijzondere verhalen voor jong én oud. Tijdens het Kinderboekenweekspektakel zal hij 
voorlezen uit zijn twee prentenboeken over gender en seksuele diversiteit: ‘Het lammetje dat een 
varken is’ en ‘De boer en de dierenarts’. Met deze vrolijke en ontroerende boeken maakt Pim 
ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk voor zelfs de kleinste kinderen. In 2018 werd het eerste 
boek bekroond met  een Zilveren Griffel. Mark Haayema is niet alleen theatermaker, maar ook 
kinderboekenschrijver. Twee jaar geleden heeft Mark voorgelezen uit zijn boek ‘Joep’, dit jaar zal 
Mark voorlezen uit zijn nieuwe boek ‘Johannes de Parkiet’, een boek over rare vogels met 
vreemde veren.  ‘Johannes de Parkiet’ was een Kerntitel Kinderboekenweek 2018. Alle boeken 
hadden als thema diversiteit en anders mogen zijn. De schrijvers hebben voorgelezen uit hun 
boeken en na afloop een Meet & Greet met de jonge fans. Het Kinderboekenweekspektakel 2018 
was mede dankzij COC Deventer e.o. weer een groot succes. Het Kinderboekenweekspektakel is 
een samenwerking tussen de Bibliotheek Deventer, de Deventer Schouwburg en het Kunstcircuit. 
 
Tot slot hebben we in 2018 een aantal boeken en dvd's gekocht en geschonken aan de nieuwe 
Bibliotheek Deventer, waar de LHBTI boeken en dvd's voorzien zijn van een regenboog. De roze 
kasten zijn opgeheven, alle boeken en dvd's staan nu, duidelijk voorzien van een regenboog, 
tussen de andere boeken en dvd's.  
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Werkgroep IJssel Dykes 
 
De IJssel Dykes is een groep vrouwen die iedere donderdagavond wandelen of sporten 
(volleybal, voetbal of basketbal). Voor iedere sport is er een eigen trainster uit de IJssel Dykes 
groep. Het doel is enthousiast en ontspannen sporten of wandelen, anderen ontmoeten en na 
afloop samen wat drinken. 
 
In 2018 bestond de groep uit 18 vrouwen, met een gemiddelde opkomst van 8 tot 12 vrouwen per 
avond. Het aantal sportende/wandelende vrouwen is het afgelopen jaar iets toegenomen. De 
leeftijd varieert van 35 tot 65 jaar, de meeste vrouwen zijn 50 plussers. 
Voor leden van het COC Deventer is het sporten gratis, voor niet leden zijn de kosten 3 euro per 
avond. Na het sporten/wandelen gaan de meeste vrouwen nog naar het café van het 
Burgerweeshuis waar soms initiatieven voor andere groepsactiviteiten ontstaan.  
 
In de zomer van 2018 hebben we net als andere jaren een gevarieerd sportief zomerprogramma 
gehad. Er is voetgolf en hockey gespeeld, jeu de boules ballen gegooid, een puzzeltocht gelopen. 
Als afsluiting van het zomerprogramma was er een gezellige BBQ avond. Aan het 
zomerprogramma, inclusief de BBQ, werd door meerdere dames die geen IJssel Dykes zijn 
meegedaan.  
 
 
 

Werkgroep Ladies Lounge 
 
De Ladies Lounge draait goed en dat gaan we proberen zo te houden, onze doelstelling is nog 
steeds om een veilige plek te creëren voor vrouwen die bezig zijn met hun coming out. En het 
biedt ruimte om contact te maken met andere vrouwen. 
 
Regelmatig komen er dan ook nieuwe vrouwen bij, die ook weer terugkomen en het gezellig 
vinden bij ons, en af en toe zijn er dames van het AZC. 
 
Wel proberen we een of twee dames erbij te krijgen die een rol van ons wil overnemen, of willen 
helpen om bijv. een vrouwenfeest te organiseren. 
 
In 2019 kunnen we 3 of 4x een Ladies Lounge organiseren te weten op: 
31 maart 
30 juni 
29 september 
29 december nog geen plannen 
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Werkgroep Men Meet Men 
 
De werkgroep Men Meet Men (MMM) organiseerde in 2018 weer 10 bijeenkomsten op de tweede 
vrijdagavond van de maand. Eén van deze bijeenkomsten was niet in de kelderbar van de 
Vrijmetselarij Deventer. Het aantal bezoekers vertoont een sterk stijgende lijn naar 40 bezoekers 
per avond! De werkgroepsleden krijgen veel positieve reacties van de bezoekers. 
 
Helaas verliet boegbeeld en initiatiefnemer van de werkgroep, Martin Braakhekke, in 2018 de 
werkgroep. Zijn functie heeft hij ruim vijf jaar uitgeoefend. Een tiental vrijwilligers is nu zeer 
gemotiveerd bezig om zijn werk verder voort te zetten. 
 
Drie werkgroepvrijwilligers organiseerden in de zomer, met medewerking van vele andere COC-
ers (zowel mannen als vrouwen), de tentoonstelling DE MAN: ‘mannelijk naakt in vele 
gedaanten’. De werkgroep slaagde erin een prachtige locatie voor de tentoonstelling te vinden op 
de Brink en een uitstekende curator aan te trekken, namelijk Rob Smolders. Hierdoor werd de 
expositie een groot succes en wist in zes weken ruim 1.500 bezoekers te trekken. 
 
 
 

Werkgroep Voorlichting 
 
Het afgelopen jaar is een overgangsjaar geweest voor de voorlichtingsactiviteiten. Naast een 
aantal reguliere voorlichtingen op scholen is er gekozen om een onafhankelijke producent in te 
zetten voor het organiseren van educatieve theatervoorstellingen op scholen, buurthuizen en 
andere locaties in Deventer en omgeving. Dit is een langdurig proces en is moeilijk te plannen. 
Verwacht wordt dat in 2019 de eerste voorstellingen plaats gaan vinden. 
 

 
Zutphen (voortgang 2018) 
 

De activiteiten in Zutphen concentreerden zich in 2018 binnen de Initiatiefgroep LHBTI die sinds 
2016 actief is. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad (VVD, Groen Links 
en D66), een van de wethouders en twee ambassadeurs van het COC. De initiatiefgroep wordt 
ambtelijk ondersteund.  

In de eerste helft van het jaar was de aandacht van de politiek vooral gericht op de (langdurige) 
coalitievorming van het college. Niettemin is, op instigatie van de leerlingenraden een begin 
gemaakt met het uitzetten van een prijsvraag voor jongeren om bij het Zutphense station door 
middel van een (kunst)project duidelijk te maken dat Zutphen regenboogstad is en iedereen er  
welkom is. Er is één inzending binnengekomen. Helaas is de organisatie, ondanks gemaakte  
afspraken, stroef verlopen. Om die reden is de inzendtermijn verlengd. De jury die de 
inzendingen gaat beoordelen is inmiddels geïnstalleerd. (vervolg pag. 14) 
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In het coalitieakkoord 2018-2022 is expliciet genoemd dat scholen, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd om LHBTI-beleid te hanteren. De 
initiatiefgroep heeft aansluitend daaraan een plan van aanpak voorbereid. Dat plan wordt in mei  
2019 aan de Raad aangeboden. De initiatiefgroep is van mening dat de gemeente haar 
voorbeeldfunctie moet vervullen via een nadrukkelijk LHBTI-beleid. Om dit te borgen zou 
Zutphen, volgens de initiatiefgroep, een voorbeeld kunnen nemen aan de gemeente Nijmegen. 
Daar is deze rol, gericht op LHBTI-onderwerpen, ondergebracht bij een LHBTI-adviescommissie 
die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de makers van gemeentelijk beleid. De 
initiatiefgroep ziet op termijn een vergelijkbare rol voor zichzelf weggelegd, al dan niet in een 
andere vorm. 

Als tweede hoofdlijn vindt de Initiatiegroep de communicatie van de gemeente aan en met haar 
inwoners van groot belang met als doel om veel mensen te bereiken. Volgens de Initiatiefgroep is 
om dit doel te bereiken eerst voorlichting aan de ambtenaren onontbeerlijk. Er zijn eind 2018 
stappen gezet om Introdans in te schakelen bij de voorlichting aan ambtenaren. Bovendien is 
nagegaan of Movisie hierbij kan ondersteunen.  

Begin van het jaar meldden zich bij de Initiatiefgroep twee dames die zich wilden inzetten voor 
een LHBTI ontmoetingsplek in Zutphen. Het is de bedoeling dat bijeenkomsten worden 
georganiseerd die qua thema niet alleen relevant zijn voor de LHBTI-gemeenschap maar ook - en 
vooral - voor geïnteresseerde niet-LHBTI-ers. De ontmoeting wordt al naar gelang het onderwerp 
voorafgegaan door een lezing/gesprek of anderszins.  De opzet was in 2018 twee bijeenkomsten 
te organiseren die in 2019 met nog twee een vervolg zouden krijgen. Door financiële perikelen bij 
de gemeente, moesten de eerste bijeenkomt helaas naar eind maart 2019 worden 
doorgeschoven. De laatste bijeenkomst staat gepland voor november 2019. 

 

Op het eerste thema na, het ABC van LHBT na, dat als inleidend is bedoeld, sluiten de thema’s 
aan bij de onderwerpen die de Initiatiefgroep eerder als speerpunten heeft benoemd: 

1. Het ABC van LHBT (mmv directeur COC) 

2. Veiligheid (mmv burgemeester van Zutphen) 

3. Gezondheid (mmv de GG&D) 

4. Sport (nog  nader in te vullen). 

 

In de tweede helft van 2018 zijn na overleg binnen de Initiatiefgroep verkennende gesprekken 
gevoerd met de initiatiefnemers van Roze Zaterdag in Gouda, om na te gaan of dit evenement 
eventueel in 2022 in Zutphen kan plaatsvinden. Er heeft inmiddels een tweede gesprek met de 
organisatoren van Gouda plaatsgevonden. In 2019 zal door de Initiatiefgroep/gemeente Zutphen 
een principebesluit worden genomen of Zutphen zich kandidaat stelt en een bidbook indient.   
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