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Uitnodiging ALV
Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer e.o. je uit voor de algemene ledenvergadering
(ALV) op dinsdag 19 november 2019 van 19.45 – 21.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf
19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de Bibliotheek Deventer Centrum aan de
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 19 november 2019:
1.
2.

Opening, vaststelling agenda
Mededelingen van het bestuur
- kandidaatstelling Ojon van Strijland als voorzitter
- instellen stemcommissie
- overige zaken
Terugkoppeling ALV 11 december 2018
Jaarplan 2020 – diverse werkgroepen
Toelichting, opmerkingen/vragen
Stemming

19.45 uur
19.55 uur

5.

Pauze

20.45 uur

6.
7.

Uitslag stemming
Begroting 2018, stemming
Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie,
opmerkingen/vragen

21.00 uur
21.15 uur

3.
4.

20.05 uur
20.15 uur

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 5 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/
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Notulen ALV COC Deventer e.o. – 14 mei 2019
Notulen COC Deventer e.o. ALV 14-05-2019
Aanwezig: Germaine van Riggelen, Reindert Meutstege, Ad Koershuis, Rob Philip
(voorzitter), Lex Rutgers, Ojon van Strijland, Charles Felix, Rob de Wit, Pieter Veninga,
Ingrid van Enkhuizen, Leidy Huijsmans (penningmeester).
Afwezig met bericht: Erik Stork, Sjors van Vulpen, Miranda Stormink, Joke van Schaik,
Vilas Mengers, Ralph Kl. Bussink, Hans Rattink, Lucas Geerling
Voorzitter: Rob Philip
Notulist: Leidy Huijsmans
Agenda:
1 Opening
Agenda wordt vastgesteld.
2 Mededelingen van het bestuur
Zie jaarplannen van het bestuur.
Het kunstproject Uit je hokje is te zien bij het gemeentehuis. Voorlopig voor 3 maanden,
Rob gaat pleiten voor langduriger vertoning.
Er zijn voor de zomer 3 voorstellingen van Theater aan Zet (voorlichting in het
voortgezet onderwijs). Na de zomer is er een nieuwe voorstelling, daarvan is er in
Arnhem een primiere.
Voorstel van Ojon is om een extra voorstelling in de theaterzaal van de Bibliotheek –
max. 75 personen.
3 Notulen 11 dec. 2018
Aanvulling nachtburgemeester wil graag een programma maken voor o.a. Roze
Zaterdag het COC betrekken. Er is verder geen nieuwe stappen ondernomen.
Ojon geeft aan dat hij wel een act geboekt - een drag " Victoria vals" zij zingt zelf.
Locatie moet nog afgesproken worden.
Deel wat weggevallen is, mailt Leidy nog aan Reindert.
4 Jaarverslag 2018
Bestuur (Rob): Opvallend voor 2018 was dat er veel culturele activiteiten waren. Het uit
je hokje is b.v. in Amsterdam tijdens bevrijdingsfestival opnieuw gepresenteerd.
De tentoonstelling De Man was ook zo'n voorbeeld.
Met weinig mensen tot veel bereikt. Positief dat als er een leuk idee is, dan krijg je best
makkelijk mensen die vrijwilliger willen zijn.
Wat werkt: meer in projecten iets doen - heeft een begin en een einde. De
tijdsinvestering is derhalve voor een bepaalde afgebakende periode.
50 plus: Het aantal bezoekers stijgt. Netwerk contacten gaan ook voort.
Cocktail: Regionale bijeenkomsten hebben heel goed gewerkt - samen met de andere
COC's in de regio (Oost Nederland).

4

Communicatie: Vilas is toegetreden tot de werkgroep.
Rob meldt op dat er veel spam binnenkomt op de webmail van webmaster (m.n.
voorlichting) - Reindert heeft dit ook doorgegeven aan webmaster Vilas.
Nieuwsbrief wordt goed gelezen. Nu een kortere verzendlijst na de opschoning door de
nieuwe privacy wet. Nu effectiever.
Cultuur: Geen toevoegingen op het jaarverslag.
De nieuwe bibliotheek is geopend in 2018, daardoor.
IJsseldykes + Ladies Lounge: Geen toevoegingen.
MMM: Er is in 2018 een nieuwe werkgroep gevormd. De tentoonstelling is een goede
actie geweest, die goed ontvangen is.
Zutphen: In de uitgeprinte versie is dit weggevallen. Initiatiefgroep is afgelopen jaar wat
moeizaam geweest i.v.m. de coalitievorming in de gemeente politiek.
Voor komende periode zijn ze wel weer constructief bezig geweest.
ABC bijeenkomst in 2019 in Zutphen. Plannen voor Roze Zaterdag 2022 in Zutphen!
5 Financieel jaarverslag 2018
Regenbooggelden zijn voor de komende jaren onder gebracht bij de werkgroep
diversiteit van de gemeente Deventer.
Financieel jaarverslag is goedgekeurd.
6 Rondvraag
Charles: Lucas en Charles naar bijeenkomst m.b.t. chosen family (landelijk) er zijn al
diverse initiatieven lopende. Sienie en Germaine hebben zich bij het initiatief
aangesloten.
Variant op het maatjes project. Ralph is met Toine Kappert in gesprek om activiteiten te
organiseren voor roze ouderen. Ze proberen ook activiteiten te organiseren b.v. in
Ludgerius.
Er staat een enquête op de website. Korte enquête.
Lex stelt zijn Homonopolis ter beschikking.
Ralph heeft rechtstreeks bij Zafer Regenbooggelden aangevraagd, dit soort vragen loopt
altijd via het bestuur.
Leidy: er is een extra subsidie binnengekomen voor de werkgroep Cocktail 1500 euro
reiskosten en 500 euro organisatie kosten.
Rob: Vanuit het landelijk bestuur wordt er ook een onderzoek uitgezet - enquête "samen
sterk"
6 Sluiting
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JAARPLANNEN 2020
Bestuur
In 2020 zal er meer samenwerking en bundeling van krachten gaan plaatsvinden op het gebied
van LHBTI-activiteiten. Zo heeft de werkgroep Diversiteit van de gemeente Deventer (waar het
COC Deventer e.o. deel van uitmaakt) voor het eerst een lange termijn agenda en begroting
opgesteld voor de Regenbooggelden. Dit betekent dat ook andere organisaties zorg gaan dragen
voor de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI-ers in Deventer en omgeving. Het bestuur zal er
zorg voor dragen dat de kwaliteit van deze activiteiten net zo adequaat is als hiervoor en dat het
Regenbooggeld daar terecht komt waar de doelmatigheid en effectiviteit het beste geborgd kan
worden. Belangrijk is om flexibel te blijven in de planning en ruimte te laten voor
maatschappelijke initiatieven.
We merken dat veel van deze initiatieven gekenmerkt worden door een lang aanlooptraject. Dit
heeft deels te maken met de tijd die vrijwilligers kunnen steken hierin, maar ook met de
verbinding met andere partijen die een andere dynamiek hebben. Continuïteit en duurzaamheid
zijn belangrijke thema’s die aandacht verdienen. Een vrijwilligersorganisatie die het moet hebben
van enthousiaste en kundige vrijwilligers verdient zorg en aandacht.
Ook een punt van aandacht zijn de groepen binnen de LHBTI-gemeenschap die zich minder
vertegenwoordigt voelen door het COC dan wenselijk. Met name de emancipatie van
transgenders de laatste jaren is een positieve ontwikkeling, waarbij ook het COC Deventer e.o.
aandacht aan moet geven. Binnen het COC hanteren we echter de ‘inside out’ theorie: we gaan
het niet over personen hebben, maar altijd samen met die personen. We zijn op dit moment dan
ook bezig om te kijken hoe we aansluiting kunnen vinden met de transpersonen binnen ons
werkgebied om daarna te komen tot zinvolle activiteiten.
Binnen de provincie Overijssel komen er ook langzaam initiatieven tot stand die vorm kunnen
geven aan deze Regenboogprovincie. Zo is er een gezamenlijk initiatief van de lidverenigingen
binnen de provincie en het GGD om aandacht te geven aan suïcide preventie aan LHBTIjongeren. Het jongste initiatief is een Regenboogtour door Overijssel, samen met radiozender de
Roze Golf. Deze culturele tour wil zorg dragen voor zichtbaarheid binnen de provincie en tevens
om het COC te promoten en vrijwilligers en leden te werven. Ook is er een fonds in het leven
geroepen waar organisaties subsidie kunnen aanvragen (de ‘subsidie impuls aan sociale
acceptatie en veiligheid’).
Het lijkt er dus op dat we in 2020 meer verbinding gaan zoeken met de provincie en de
gemeenten in ons werkgebied die de afgelopen jaren onderbelicht zijn gebleven. Moedig
voorwaarts!
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Werkgroep Cocktail
Activiteiten jaarplan:
- Extra ondersteuning voor coördinator bij intakes, contact onderhouden bij LHBTI-asielzoekers
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 4x per jaar overleg met andere Cocktail-coördinatoren en landelijk COC.
- Coördinator heeft 3x per jaar overleg met de aandachtsfunctionarissen LHBTI op AZC’s locaties
Apeldoorn, Schalkhaar en Zutphen.
- Coördinator heeft 3x per jaar overleg met GGD’s in Apeldoorn, Deventer en Zutphen.
- LHBTI-asielzoekers uit onze regio worden 4x per jaar uitgenodigd voor communitymeeting in
Deventer.
- LHBTI-asielzoekers hebben 3x per jaar een communitymeeting voor LHBT-asielzoekers in
Oost-Nederland, die bekend zijn bij andere Cocktailafdelingen in Arnhem, Twente, Nijmegen en
Zwolle.
- landelijke COC-folders verspreiden onder aandachtfunctionarissen op AZC’s 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
Tien keer per jaar organiseert de werkgroep 50Plus de vierde zondag van de maand de
“Zondagmiddagsalon”, waar 50-plussers (en anderen) de gelegenheid krijgen om elkaar te
ontmoeten. De Fermerie biedt al jarenlang een prettig onderdak. Per keer maken zo’n 25 à 35
bezoekers van deze gelegenheid gebruik.
Landelijk zet Roze 50+ (COC Nederland en ANBO) een netwerk van supportgroepen onder de
naam Support Your Chosen Family (SYCF) op. Het initiatief is onder andere bedoeld voor
oudere LHBTI’s die in hun woonomgeving meer sociale contacten wensen. De ‘zelfgekozen
familie’ is een netwerk van mensen waarmee je samen leuke dingen kunt doen. In het najaar
2019 begint de Deventer werkgroep 50Plus ook met het opzetten van dergelijke supportgroepen.
Het is de bedoeling daarmee in 2020 door te gaan.
In 2019 is de werkgroep gestart met het organiseren van activiteiten “met een roze randje”
binnen zorginstellingen. In 2020 gaan we daar mee door.
De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere werkgroepen in Gelderland en
Overijssel als met de landelijke organisatie.
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Werkgroep Communicatie
Momenteel bedraagt het aantal abonnees van de COC-nieuwsbrief zo’n 170 mailadressen en is
daarmee bijna weer op het niveau van voor de aanpassingen van mei 2018. Toen werd de lijst
‘opgeschoond’ en zijn veel oude of inactieve adressen verwijderd van de verzendlijst. Van nog
niet alle COC-leden van Deventer e.o. is een actueel mailadres bekend, dus ook in 2020 wordt
naar een zo groot mogelijk ledenbereik gestreefd.
Ook in 2020 zullen, naast de eigen activiteiten van COC Deventer e.o., ook relevante LHBTactiviteiten uit de eigen en omringende regio (vooral Overijssel en Gelderland) op onze agenda
en nieuwsbrief worden geplaatst. Dit wordt door de ontvangers gewaardeerd, merkt de
werkgroep. 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 website wordt door de webmaster waar nodig geactualiseerd en verbeterd. Regelmatig sturen
nieuwsbriefontvangers tips door die over het algemeen op de website worden geplaatst, zodat
ook anderen op de hoogte zijn van roze nieuws en activiteiten. Input vanuit andere werkgroepen
en onze bezoekers is daarbij van harte welkom. Bij fotomateriaal is wel van belang dat er
toestemming is van de fotograaf en de ‘gekiekten’.
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.
In samenwerking met Zwerfgoed wordt een app ontwikkeld om de Roze Wandeling Deventer
(welke in 2017 bij het jubileum op papier is verschijnen tijdens het 45-jarig jubileum) om te zetten
naar een digitale wandelroute. Verwacht wordt om deze in de loop van 2020 te realiseren.
Speerpunten van werkgroep Communicatie 2020
 Communicatie verzorgen via Website, Persberichten, Promotiemateriaal, Nieuwsbrief en
Social Media.
 Vermelden van Roze activiteiten die binnen de regio Stedendriehoek plaatsvinden
 Onderhouden, actualiseren en, waar nodig 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
 Roze Wandeling Deventer app opstarten (samenwerking met ZWerfgoed)
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Werkgroep Cultuur
Voor 2020 willen we graag als werkgroep Cultuur, net als in 2019, met regenboogsubsidie weer
een aantal activiteiten organiseren.
Van 7 tot en met 15 maart 2020 is er weer de Boekenweek, tijdens het onderdeel Cursiefjes in
de Kroeg zullen wij weer aanwezig zijn met 1 of meerdere schrijvers met een LHBTI-achtergrond.
Cursiefjes in de Kroeg zal in 2020 op zondag 8 maart plaatsvinden in diverse cafés aan de Brink.
Ook zullen we met 1 of meerdere schrijvers en/of illustratoren weer deelnemen aan de
Kinderboekenweek, die altijd in het najaar plaats vindt.
In 2020 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.
In het voorjaar komt er een grote regionale Transgenderdag, met films, lezingen, infostands,
workshops en presentaties.
De werkgroep gaat kijken of er ook in 2020 weer kunstlezingen georganiseerd worden.
Ook in 2020 gaan we door met de filmmiddag, iedere eerste zondag van de maand in de
Bibliotheek. Veel van deze activiteiten organiseren wij samen met de Bibliotheek Deventer.
Tot slot hopen we in 2020 een derde 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 40. 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.
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Werkgroep IJssel Dykes (plannen onder voorbehoud)
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 2020
 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. Ook de vriendschappelijke voetbalmatch tussen IJssel Dykes, COCmannenteam en Cocktail-team zal in dit zomerprogramma terugkeren.

Werkgroep Jongeren
In 2019 zijn we met een jongerengroep begonnen en hebben we een aantal activiteiten
georganiseerd.
In 2020 hopen we de jongerengroep uit te kunnen breiden, de jongerenflyer te verspreiden op
scholen en activiteiten te organiseren speciaal voor jongeren tot 25 jaar. We denken dan aan
spelletjes middagen, film kijken, een karaokemiddag en dat waar onder de jongeren behoefte
aan is.
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Werkgroep Ladies Lounge
De Ladies Lounge wil er 2020 in 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.
De organisatie is uitgebreid met 3 nieuwe dames, Aquine Zondag, Yvonne Jongejan en Gerda
Marsman.
Op zaterdag 23 november 2019 hebben we een extra LL en op 19 januari 2020, dit omdat de LL
heel goed loopt en er anders veel ruimte tussen zit.
Werkgroep Ladies Lounge bestaat uit: Sienie Musters, Aquine Zondag, Lida Schuiling, Yvonne
Jongejans, Gerda Marsman en Joke van Schaik.

Werkgroep Voorlichting
Ondanks dat er geen actieve vrijwilligers meer zijn die op scholen voorlichting geven, zijn er wel
degelijk activiteiten op dit gebied. Samen met het Etty Hillesum Centrum (EHC) hebben we in
2019 een producent aangetrokken die educatieve theaterprogramma’s van Theatergroep AanZ
gaat koppelen aan de verschillende scholen in ons werkgebied. Dit is een langzaam en
moeizaam proces, wat in 2020 doorloopt. Ook komt er een speciale display in het EHC die
specifiek gaat over LHBTI en wat gebruikt gaat worden in voorlichting aan scholieren in het
voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs.
Ook zijn er nog steeds diverse nieuwe vrijwilligers die zich melden voor voorlichting, dus de kans
dat er een nieuwe werkgroep ontstaat is aanwezig. Gekeken zal worden naar effectieve en
slimme oplossingen om toch te zorgen voor voldoende voorlicht in (met name) het voortgezet
onderwijs.
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Voortgang activiteiten in Zutphen
In maart 2019 heeft de Initiatiefgroep LHBTI+ van Zutphen, waarin onder anderen Cor Witbraad
en Paul Woerlee namens het COC zitting hebben, het Plan van aanpak 2019/2020 aan de
Gemeenteraad aangeboden. De Raad heeft dit plan aangenomen. Er is een subsidie van 14.000
euro verstrekt.
Het plan voorziet op de eerste plaats op een voortzetting van de activiteiten rond de
speerpunten waarvoor in eerste instantie was gekozen, t.w. 1) onderwijs, 2) ouderenzorg, 3)
veiligheid en 4) de gemeentelijke organisatie. De instellingen binnen deze velden hebben in
aanvang met enthousiasme gereageerd op wat de Initiatiefgroep voorstond en er is ook het
nodige gebeurd, maar de vaart is er in de loop van de tijd wat uitgeraakt mede veroorzaakt door
de tamelijk lange College onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen.
Nieuwe impulsen zijn aan het eind van de zomer in gang gezet met de notitie 'Hoe nu verder'.
Met name de opstelling van de gemeente baarde zorgen. Niets wees er op dat de ambtenaren
zich bewust waren van het bestaan van Zutphen als Regenbooggemeente en de activiteiten van
de initiatiefgroep LHBTI+. Begin december is er een afspraak gepland met de onlangs
aangestelde gemeente secretaris.
Tot ons genoegen heeft de derde bijeenkomst van café Inclusief waar het thema veiligheid
centraal stond en waarbij de burgemeester een van de sprekers was, er toe geleid dat zij de dag
daarop een ambtenaar heeft aangesteld om het LHBTI+ beleid met betrekking tot de interne
organisatie vorm te geven. Het is de bedoeling dat op alle beleidsterreinen wordt bekeken in
hoeverre LHBTI+ daar een rol in speelt. Wellicht komt daarmee ons voorstel in zicht om een
commissie in te stellen die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Binnenkort horen wij of ons
initiatief om Intro Dans een speciale dans voorstelling voor ambtenaren die in de hal van het
Gemeentehuis wordt opgevoerd, ook daadwerkelijk doorgaat.
Er worden initiatieven ontplooid voor een duurzame samenwerking tussen de GGD (met het
project SchoolsOUT), de Gemeente en de Initiatiefgroep op het gebied van voorlichting op
scholen. Om het onderwerp aansprekend aan de orde te stellen, is in een samenwerking
voorzien met AanZ.
Aan de speerpunten is een vierde toegevoegd t.w. de sportverenigingen. Het is alom bekend dat
het juist in de sport moeilijk is voor LHBTI-ers om zichzelf te zijn en de Initiatiefgroep wilde
daarom de sport niet langer als aandachtsgebied negeren. De aftrap zal zijn op 24 november
2019 als 'LHBTI+ en Sport' centraal staat tijdens het Café Inclusief. Het Café wordt
georganiseerd in samenwerking met de Johan Blankenstein Foundation (JBF). Uitgenodigd zijn;
Karin Blankenstein (voorzitter JBF), Casper Boom (oud international korfbal) en Kevin Bodde,
(assistent scheidsrechter KNVB) vertellen dan van hun ervaringen en gaan met de aanwezige
vertegenwoordigers van de sportverenigingen in gesprek. Namens de gemeente Zutphen zal de
wethouder Sport, Laura Werger aanwezig zijn.
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Concept BEGROTING 2020
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kwartaal
Ink.

Begroting 2020

Uitg.

Ink.

Uitg.

0

2.500

0

1007,49

0

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

0

1007,49

0

2.500

0

500

0

49,40

0

500

0

800

0

0

0

800

0

100

0

0

0

0

0

100

0

1206,48

0

1200

0

500

0

331,44

0

500

0

800

56

918,03

0

800

200

1.500

0

280,60

200

1.500

0

800

0

640,72

0

800

200

1.200

173,20

604,62

200

1.200

200

1.500

0

893

200

1.500

0

500

0

0

0

0

0

800

2000

1500

0

800

600

9.100

2229,20

6424,29

600

9.600

5.000

0

4296,51

0

4.200

0

6.000

0

6000

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0 10296,51

0 10,200

0

11.000
Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Totaaltelling werkgroepen

11.600 11.600 12525,71

7431,78 10.800 12.100

Totaal afdeling

11.600 11.600 12525,71

7431,78 10.800 12.100

Saldo (winst/verlies)

Controletelling

(winst)

5093,93 (verlies)

-1.300

11.600 11.600 12525,71 12525.71 12.100 12.100
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