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Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 

5 mei 2020 
 
 
Aan alle leden van COC Deventer e.o. en belangstellenden, 
 
 
Door de beperkingen die nu gelden door COVID-19 kunnen we helaas geen ALV houden voor 1 juni en 
het jaarverslag 2019 laten goedkeuren. 
Een goedkeuring kan alleen plaats vinden tijdens een ALV. 
Wel kunnen we het jaarverslag 2019 vast online zetten, zodat het jaarverslag te downloaden is, te lezen 
en vragen te stellen. 
 
Zodra de maatregelen zijn opgeheven en er een mogelijkheid is om  een ALV te organiseren, dan zullen 
we jullie daar nader over berichten. 
 
De vergaderstukken zijn vanaf 7 mei te downloaden via de website www.cocdeventer.nl. Ook kun je de 
stukken opvragen via info@cocdeventer.nl. 
Heb je vragen over het jaarverslag, stuur dan een mail naar info@cocdeventer.nl  
 
 

Met vriendelijke groet, 
Ojon van Strijland, voorzitter 

Leidy Huijsmans, penningmeester 
 

  

mailto:info@cocdeventer.nl
mailto:info@cocdeventer.nl
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Notulen ALV COC Deventer e.o. 19 november 2019 
 

Aanwezig: Rob Philip  (voorzitter (aftredend), Leidy Huijsmans (penningmeester), Charles 
Felix, Miranda Stormink, Marco Wilbrink, Hans Rattink, Ralph Klein Bussink, Pieter de Boer, 
Rob de Wit, Joep van der Schoot, Sjors van Vulpen, Wim Wisman, Reindert Meutstege, Ojon 
van Strijland, Henk van Rossum, Sienie Musters, Karel Wiersma 
Afwezig met bericht: Ingrid van Enkhuizen, Inge Overmars, Germaine v. Riggelen. 
 

1. Opening  

Rondvraag wordt toegevoegd aan de agenda. Agenda wordt vastgesteld. Rob treedt 

vandaag af na een periode van 4 jaar. Dit heeft te maken met de aanstaande 

verhuizing naar het buitenland volgend jaar. 

 

2. Medelingen van het bestuur 

- Nieuwe kandidaat voor het bestuur in de rol van voorzitter is Ojon van Strijland, hij 

stelt zich voor aan degenen die hem niet kennen. Miranda en Reindert vormen de 

stemcommissie. 

- Terugkoppeling ALV 14 mei 2019 – punt 3 deel wat weggevallen was betrof een 

deel van de begroting/ jaarrekening. Notulen worden vastgesteld. 

- Verder was er vandaag de mededeling vanuit de werkgroep Diversiteit dat er over 

2019 de gelden die “over” zijn retour moeten naar het Rijk. Er zou nog 16500 euro 

te besteden zijn. Rob Philip heeft hierover naar de werkgroep coördinatoren 

gestuurd. 

N.b. dit bericht bleek later niet te kloppen. De gemeente wilde graag een overzicht 

van activiteiten die vanuit de Regenbooggelden lopende waren om zo een overzicht 

te krijgen van de besteedde Regenbooggelden in 2019 en eventuele financiële 

ruimte voor het nog starten van activiteiten die doorlopen in 2020. 

- Als er groepen/ personen actief willen worden binnen COC Deventer vanuit een 

specifieke doelgroep dan is hiervoor de ruimte (LHBTI etc.). Hans geeft aan dat er 

ook aandacht is voor bi-personen. COC Zwolle wil met ambassadeurs in de regio te 

gaan werken. Ook lokaal (Apeldoorn/ Zutphen – activiteiten worden ondersteund 

vanuit COC Deventer voor zo ver mogelijk. 

 

3. Jaarplannen 

Bestuur:  

COC activiteiten deels spreiden over andere groepen/organisaties zodat het COC niet 

alleen de kar hoeft te trekken. Dit heeft te maken met een andere vorm van de 

werkgroep Diversiteit van de gemeente Deventer. De Regenbooggelden worden 

“beheerd” door de werkgroep Diversiteit – Er bestaat een risico dat de 

Regenbooggelden voor andere diversiteits doeleinden worden gebruikt, terwijl dit 

specifiek geld is voor LHBTI activiteiten/ doelen. COC Deventer blijft hier attent op. 
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Wg Cocktail 

Er worden regelmatiger bijeenkomsten georganiseerd in deze Regio. Er blijft behoefte 

aan vrouwelijke maatjes en Jongeren. COC heeft een E-herkenning gekregen. Wij 

kunnen dan sneller een verklaring omtrent goed gedrag regelen/ aanvragen. 

Lex wordt zeer gewaardeerd als coördinator vanwege zijn ervaring. 

Sienie geeft aan dat Hilda Dun het idee had om b.v. iets van theater workshops te 

organiseren voor vrouwelijke asielzoeksters. Het betreft natuurlijk wel een doelgroep 

met specifieke problemen. Professionele begeleiding is dan heel belangrijk. 

 

50 plus 

Bijeenkomst van Support Your Chosen Family in oktober was een succes. De opkomst 

was een stuk groter dan verwacht. 

De 4e zondag in januari 2020 kan 50 plus niet terecht. Optie is om dan naar de 

Vrijmetselaarsloge terecht kan. 

 

Communicatie 

Ondersteunen van bestuur en werkgroepen, naar achterban (leden, persberichten). 

Roze wandeling: idee is om er een app van te laten maken. Reindert gaat hiermee aan 

de slag. Factuur in 2019 is misschien wenselijk, zodat e.e.a. qua financiën geboekt kan 

worden op Regenbooggelden 2019? 

Reindert gaat samen met Vilas de website actualiseren. Verzoek is dat de 

verschillende werkgroep coördinatoren de informatie over hun eigen “pagina” 

actualiseren – dit graag terugkoppelen naar de wg communicatie.  

Uitnodiging voor de ALV is verstuurd naar alle bij het COC Deventer e.o. bekend zijnde 

mailadressen va de leden. Bij voorkeur niet in de vorm van een Nieuwsbrief van het 

COC Deventer e.o. Er zijn mensen die geen Nieuwsbrief willen, maar wel op de hoogte 

willen gebracht van de ALV etc. 

Niet alle mailadressen zijn bekend bij COC Deventer.  

 

Cultuur 

Wg Cultuur is samen met bibliotheek Deventer bezig met een groot opgezette 

transgenderdag. Er wordt gezocht naar een geschikte datum. Veiligheid moet goed 

gewaarborgd worden, professionele beveiliging is dan waarschijnlijk nodig. 

 

MMM 

In december gaat men naar de Hip i.v.m. Dickensfestijn. Werkgroep loopt goed. Qua 

locatie gaat de samenwerking met de vrijmetselaarsloge goed. De huur is in overleg 

wat naar beneden bijgesteld. Er wordt een goede omzet op de verkoop van drankjes 

gemaakt. De drankprijzen gaan wel wat omhoog. 

 

IJssel Dykes 

Voortzetting wat altijd al gebeurde. 
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Jongeren 

Flyer voor de jongerengroep is gemaakt. Het is diverse groep jongeren uit Deventer, 

Zutphen en Apeldoorn. COC Deventer e.o. is te klein voor een Jong & Out groep 15-18 

jr. Voor ons werkgebied is gekozen voor een bredere leeftijdsgroep van 15 tot 25 jr. 

 

Ladies Lounge 

Er blijven nieuwe vrouwen te komen. Laatste keer waren er wel 70 vrouwen. A.s. 

zaterdag is er een keer op een zaterdagavond. Grootste groep wel boven de 50. 

Beperkte belangstelling van jongere vrouwen. De werkgroep is uitgebreid met 3 

nieuwe vrouwen. 

 

Voorlichting 

Theatergroepen worden getracht deze te koppelen aan scholen t.b.v. LHBTI  

Er is een coördinator aangesteld. Het is lastig om e.e.a. gepland te krijgen. De scholen 

hebben een verplichting om voorlichting te geven omtrent LHBTI’s onderwerpen. 

De Regenbooggelden waren hiervoor gereserveerd, maar e.e.a. loopt misschien klem. 

Er zijn geen jongeren beschikbaar die voorlichting willen geven. En om met 50 

plussers in te zetten is niet wenselijk. 

 

Zutphen 

Rob Philip heeft regelmatig contact met Cor en Paul. Er is wel een goed netwerk 

opgebouwd met diverse partijen in Zutphen. Vanwege gemeenteraad verkiezingen en 

veranderde verantwoordelijken is het lastig om e.e.a. echt goed van de grond te 

krijgen. 

Rob heeft contact gehad met iemand die in Zutphen woont en contacten met Rob en 

Paul zijn gelegd. A.s. zondag is er ook weer een bijeenkomst in Zutphen thema sport 

en LHBTI. 

 

 

Uitslag van de stemming is unaniem voor Ojon als voorzitter van COC Deventer e.o.. 

 

4. Begroting 

De conceptbegroting voor 2020 wordt door penningmeester nog enigszins aangepast 

en dit wordt vervolgens in de werkgroepenraad besproken. De ALV geeft goedkeuring 

onder voorbehoud, de werkgroepenraad beoordeelt. 

Regenbooggelden kunnen ook in Apeldoorn en Zutphen besteed worden, vanwege de 

verzorgingsregio. Apeldoorn zou nu wel Regenboogstad willen worden, maar er is 

geen geld meer vanuit het rijk. Zutphen is wel Regenboogstad, maar krijgt geen geld 

vanuit het rijk. 
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5. Rondvraag 

Wg 50 plus - met kerst wordt een 50 plus middag met eten bij de 7e hemel. 

Hans - De Stentor had in oktober een artikel m.b.t. parkeerplaats Bruggele – negatief 

artikel? Hans vraagt reactie vanuit bestuur te geven en evt. actie; Mannen 

Ontmoetings Plek - MOP; Hans heeft contact gehad met Jan Willem de Bruin. Hans wil 

wel contact met Gelders landschap. Rob heeft contact gehad met de teamchef van de 

politie. De betreffende groep die dergelijke plekken bezoekt is o.h.a. niet bekend/ 

anoniem. Zorgvuldigheid is zeer belangrijk.  Hans zal vanuit de wg MMM hierin acties 

ondernemen. Ralph heeft vanuit de GGD hier als preventiewerk ook het nodige 

gedaan. Geen follow up 

Henk - geeft aan dat hij het jammer vindt dat het bestuur maar zo’n klein bestuur is. 

Rob vult aan dat de werkgroepenraad als een soort aanvullend bestuur heeft 

gefunctioneerd.  

Er is wel behoefte aan ondersteuning van een secretaris, er wordt wel gezocht.  

Het is wel een actieve club mensen.  

Er zijn in het verleden zeker vanuit de voorzitter diverse lijntjes uitgezet en 

gesprekken geweest met diverse gemeente ambtenaren in omliggende gemeenten. 

Hans: interview met iemand van de roze golf, n.a.v. support your choosen family. Hij 

wil wel graag onderwerpen aangedragen te krijgen. Vanuit de wg. Coordinatoren Erik 

Jan van de Roze golf. 

Leidy: Afscheid van Rob Philip volgt nog samen met de werkgroep coördinatoren. 
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Jaarverslagen 2019 
 
 
Bestuur COC Deventer e.o. 
 
 
In 2019 zijn er door de diverse werkgroepen veel activiteiten georganiseerd, de meeste activiteiten zijn 
betaald van de regenboogsubsidie van de Gemeente Deventer. 
 
Landelijk wordt het bestuur steeds beter ondersteunt door het Federatiekantoor, diverse medewerkers 
bieden op verschillende terreinen hun expertise aan. 
 
In 2019 is er een jongerengroep gestart, die enthousiast zijn begonnen. 
Ook zijn er in 2019 gesprekken geweest over het starten van een werkgroep GSA (Gender & Sexuality 
Alliance) en een Transgender-werkgroep. 
 
In november 2019 heeft Rob Philip afscheid genomen als voorzitter; het stokje is overgenomen door 
Ojon van Strijland. 
 
 
Ojon van Strijland, voorzitter 
Leidy Huijsmans, penningmeester 
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Werkgroep Cocktail (Maatjesproject LHBTI-asielzoekers)  
 
Dit is het vijfde jaar van het maatjesproject Cocktail binnen COC Deventer.  
Binnen de federaties van het COC zijn er landelijk 12 Cocktail-afdelingen actief.  
Binnen COC Deventer zijn er nu 25 maatjes beschikbaar, waaronder 8 vrouwen. 12 meer dan in 2018. 
Allen zijn inmiddels gematched (geweest) aan een LHBTI-asielzoeker. In 2019 zijn er 72 nieuwe 
asielzoekers aangemeld, waarvan 17 vrouwen. Dit waren er 30 meer dan in 2018.  
 
De Nederlandse maatjes moeten een VOG kunnen overhandigen en een training volgen voor beginners 
door het landelijke COC. Ook zijn er trainingen voor gevorderde maatjes. Waar mogelijk worden er 
bijeenkomsten gepland voor maatjes binnen Cocktail Deventer om ervaringen uit te wisselen. De 
coördinator Cocktail is altijd beschikbaar voor advies.  
 
Met alle asielzoekers is een intakegesprek geweest met de coördinator Cocktail. Bij een intake met een 
vrouw ging er een vrouwelijk maatje mee naar de intake. Meestal resulteert een intake in een verdere 
verwijzing naar het maatjesproject.  
Omdat er veel meer asielzoekers zijn dan er maatjes zijn, is er een wachtlijst om een maatje te krijgen. 
De 73 nieuwe asielzoekers in 2019 kwamen uit:  Nigeria (20x), Irak (9x), Iran (7x), Oeganda (7x), 
Rusland (6x), Ethiopië (3x), Palestina (2x), Sri Lanka (2x), Egypte (2x), Gambia (2x), Azerbeidjan (2x), 
Wit-Rusland (3x), Afghanistan (2x), Marokko (2x), Senegal (1x), Angola (1x), Tanzania (1x) en Cuba 
(1x).  
 
De asielzoekers worden vooral gemeld door de COA-contactfunctionarissen LHBTI binnen de AZC’s  
Apeldoorn, Schalkhaar en Zutphen. AZC Apeldoorn is eind 2018 geopend. 
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 
LHBTI-asielzoekers binnen het AZC en vluchtelingenwerk.  
Op alle locaties van vluchtelingenwerk en de AZC’s zijn Flyers van Cocktail COC Deventer verspreid. Bij 
de intake wordt deze ook altijd overhandigd.    
 
Naast een maatje wil Cocktail ook bevorderen dat de asielzoekers onderling in contact kunnen komen. 
Gezamenlijke bijeenkomsten worden gestimuleerd om te bezoeken. Cocktail Deventer heeft in 2019 2x 
een bijeenkomst georganiseerd in Deventer, in september en november; 1x in Zwolle bij café Blij in 
februari; op Koningsdag in Deventer bij Burgerweeshuis in april; 2x op de Lady’s Lounge in Deventer in 
juni en september; COC-voetbaltoernooi in Deventer in augustus. 
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 Deze is vanwege succes 
opnieuw georganiseerd in Arnhem in maart en oktober 2019.  
In principe betaalt Cocktail COC Deventer de reiskosten voor de asielzoekers.  
 



10 
 

Werkgroep Communicatie  
 
Actief:   
Vilas (webmaster), Hans Hartholt (nieuwsbrief/Instagram),Reindert Meutstege (website/nieuwsbrief), 
Rob Philip/Ojon van Strijland/Hans Hartholt/Reindert Meutstege (beheer Facebook),  
Leidy Huijsmans (beheer Algemeen mailadres COC Deventer e.o.) 
 
 
Werkgroep Communicatie heeft zich ook in 2019 opnieuw ingezet om alle eigen activiteiten vanuit COC 
Deventer zo goed mogelijk te promoten in stad en regio. Nieuw ontstane werkgroepen worden, waar 
nodig, ondersteund in het maken van folders, logo’s en posters. Ook krijgen ze hun positie op de 
website onder de al bestaande werkgroepen. Zijn er doelgroepen waarvoor COC Deventer e.o. op dit 
moment (nog) geen activiteiten biedt, dan worden de activiteiten van andere COC-verenigingen in de 
regio Gelderland/Overijssel op onze website geplaatst.  
 
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.  
  
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. 
 
In 2019 is een nieuwe vrijwilliger tot de werkgroep toegetreden die zich in de toekomst gaat 
bezighouden met Instagram. De opzet hiervoor is inmiddels gemaakt, maar de uitwerking is voorlopig 
(door de coronacrisis) uitgesteld. Wel heeft deze vrijwilliger het maken van de digitale nieuwsbrief 
overgenomen en heeft ook toegang om de Facebookpagina te beheren. De webmaster onderhoudt de 
achtergrond van de website (updates en vormgeving). Aan alle werkgroepen is gevraagd de huidige 
content te controleren en eventueel te actualiseren.  Ook is de roep om meer foto’s, beeldmateriaal en 
verslaggeving activiteiten. De privacyregels (sinds 2018) moeten daarbij wel in acht worden genomen. 
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Werkgroep Cultuur  

In 2019 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 Bart Moeyaert geboekt om deel te nemen aan de Cursiefjes in de Kroeg, vijf schrijvers in vijf 
cafés. 

In juni hadden we de tweede Jos Wijnhovenlezing, een fantastische lezing van Krzysztof Dodrowolski-
Onclin van Bureau Boeiend uit Amsterdam over de bijzondere verhalen uit Metamorphosen van Ovidius.  
Met deze jaarlijks terugkerende lezing delen we Jos’ passie voor schrijvers, schrijven, kunst en cultuur. 

Tijdens de Deventer Kinderboekenweek hebben we in 2019 als COC Deventer e.o. Janneke Schotveld 
en Pim Lammers uitgenodigd om in de Bibliotheek Deventer een aantal workshops te geven. Janneke 
Schotveld heeft een aantal kinderboeken geschreven over diversiteit, 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. Het 
Kinderboekenweekspektakel 2019 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. 

Mark Haayema heeft tijdens de Zomerbieb een voorstelling gegeven in de theaterzaal van de 
Bibliotheek Deventer.   

In 2019 zijn we als werkgroep begonnen met de kunstlezingen Beelden van onze tijd, 4 lezingen door 
Rob Smolders over diversiteit in de kunst. Alle vier de lezingen zijn gehouden in de Bibliotheek Deventer 
voor een zeer divers publiek. 

In 2019 zijn we weer begonnen met de filmvoorstellingen, iedere eerste zondag van de maand van 
14.30 tot 17.00 uur in de filmzaal van de Bibliotheek Deventer. 

Tot slot hebben we in 2019 een aantal boeken en dvd's gekocht en geschonken aan de 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 organiseren wekelijks op donderdagavond een sport- wandelavond voor vrouwen. Voor 
iedere sport is er een trainster uit de IJssel Dykes groep. 
Voor leden van het COC Deventer is het sporten gratis voor niet leden zijn de kosten 3 euro per avond 
In 2019 bestond de groep uit 18 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 65 plus, de meeste vrouwen zijn 50 
plussers. De gemiddelde opkomst per avond was 8 tot 12 vrouwen. 
Na het sporten/wandelen gaan de meeste vrouwen mee voor een drankje in de stad. 
 
In 2019 bestonden de IJssel Dykes 10 jaar en dat is in augustus gevierd tijdens een weekend weg in 
een kampeerboerderij. Bijna alle IJssel Dykes zijn hierbij aanwezig geweest. Tijdens dit weekend is 
Mirjam, de oprichtster van de IJssel Dykes, in het zonnetje gezet.  
 
Sinds midden 2019 is het basketballen komen te vervallen omdat de trainster gestopt is als sportster. Er 
wordt sindsdien voetbal, volleybal en badminton gespeeld. De wandeldames lopen meestal een rondje 
door Deventer en langs de IJssel. 
 
Tijdens het sport-zomer-programma waren de activiteiten boogschieten, een stilte wandeling, een 
bootcamp, hockeyen en een voetbal avond. Vooral het voetballen was een bijzondere avond. Behalve 
een team van de IJssel Dykes was er een team van de COC mannen, The Amazing Gays, en een team 
van LHBT asielzoekers. Naast de voetbal mannen en vrouwen was er een grote groep supporters.  
 
 

Werkgroep Jongeren  
 
Hieronder de jaaropgave van 2019, met daarbij de vernomen activiteiten in dit jaar. Deze zijn niet op 
chronologische wijze opgebouwd, omdat er niet duidelijk was wanneer deze activiteiten gegeven 
werden. 
 

 Karaoke, dit was een activiteiten waarbij beide jongeren en vluchtelingen aanwezig waren. 

Hierbij is er in de middag karaoke gedaan en later ook samen gegeten. De activiteit was met de 

groep Cocktail georganiseerd. 

 Films, deze werden over het gehele jaar gehouden, waarbij er verschillende soorten films 

werden vertoond.  

 De ABC van LHBT, deze activiteit werd gehouden in Zutphen, in het Genietcafé. Hierbij werd er 

gepraat over LHBT gerelateerde onderwerpen. 

 Pride Zwolle, hierbij zijn wij met een andere jongere naar de pride van Zwolle gegaan. 
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Werkgroep Ladies Lounge  
 
De Ladies Lounge draaide in 2019 erg goed; steeds meer vrouwen komen die bezig 
zijn met hun coming-out, waardoor onze werkgroep belangrijk blijft. De werkgroep Ladies Lounge 
bestond in 2019 uit vijf dames en dat is prettig; meer ideeën en wat meer ruimte om het uit te voeren. 
 
In 2019 hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden op de zondagmiddag en wel op: 
31 maart, 30 juni en 29 september 
Op 23 november vond een speciale editie van Ladies Lounge plaats op de zaterdagavond. 
 
 

Werkgroep Men Meet Men  
 
De werkgroep Men Meet Men (MMM) organiseerde in 2019 weer tien bijeenkomsten op de tweede 
vrijdagavond van de maand. 9 avonden waren, evenals vorig jaar. in de kelderbar van de Vrijmetselarij 
in Deventer.  De tiende avond was in café “de Herberg”, ook in Deventer. Deze uitwijk was noodzakelijk 
doordat de vrijmetselarij die avond niet beschikbaar was. 
De werkgroep leden krijgen veel positieve reacties van de bezoekers. De sfeer wordt als goed en 
gezellig ervaren. Ook de Herberg werd positief ontvangen. Het aantal bezoekers vertoont ook in dit jaar 
nog een stijgende lijn, maar de groei lijkt zich te stabiliseren. 
 
Naast de reguliere bijeenkomsten waren er ook andere activiteiten. In de zomerperiode is een barbecue 
georganiseerd. Een vaste bezoeker had hiervoor zijn tuin beschikbaar gesteld. De barbecue was zeer 
geslaagd. Het eten was goed, het weer was geweldig en de stemming was overweldigend.  
Men Meet Men is in de zomerperiode met veel plezier ingegaan op een uitnodiging van de IJsseldykes 
voor een voetbalwedstrijd. Gezien de vele enthousiaste reacties is besloten om in 2020 meer sportieve 
evenementen te organiseren.  
 

Werkgroep Voorlichting/GSA  
 
In 2019 is er vooral geprobeerd om de voorstelling ‘HannaH’ van Theater AanZ aan te bieden aan 
diverse scholen in Deventer e.o. Astrid van Loo heeft veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen, 
maar was verrast door de terughoudendheid van veel scholen. In de evaluatie met haar kwamen er een 
aantal zaken naar boven, zoals het moeilijk in plannen binnen het rooster, onbekendheid met de 
voorstelling (alle scholen waren uitgenodigd voor de première, niemand kwam) en het idee dat de 
voorstelling niet paste binnen het beleid van de school. Er zijn vier voorstellingen gegeven in 2019 en er 
zijn nog eens zes voorstellingen gepland in 2020. 
Wat goed is om te melden is dat er nu een permanent paneel in het Etty Hillesum Centrum (EHC) 
gewijd is aan discriminatie van LHBTI-ers. Er zijn veel scholen die voorlichting krijgen over discriminatie 
in het EHC, en het is goed om te weten dat er nu dus ook aandacht is voor onze doelgroep. 
Er melden zich nog steeds nieuwe mensen aan voor de werkgroep en we hebben nu ook een nieuwe 
GSA coördinator, Adriën Pronk. Hij gaat ervoor zorgen dat er beter zicht ontstaat op de huidige situatie 
van de GSA’s in ons werkgebied. Er is begonnen met een inventarisatie van de GSA’s, daarna zal er 
actiever toenadering gezocht worden. Er zijn echter nog te weinig aanmeldingen voor het vormen van 
een nieuwe, actieve voorlichtingsgroep. We moeten in de toekomst gaan kijken welke wijze van 
voorlichting het meest effectief is.  
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Werkgroep Roze 50+ 
 
In 2019 bestond de werkgroep Roze 50+ uit drie mannen. De werkgroep heeft de volgende 
aandachtsgebieden: 
1. Ontmoetingsmogelijkheden ten behoeve van roze 50-plussers; 
2. Netwerkcontacten onderhouden en uitbreiden. 
 
1. Ontmoetingsmogelijkheden. 
In 2019 organiseerde de werkgroep Roze 50+ maandelijks de ‘Zondagmiddagsalon”. Elke vierde 
zondag van de maand was er in ‘De Fermerie’ van 16 tot 19 uur een bijeenkomst. Gemiddeld trekt de 
salon ruim 25 bezoekers. 
Soms waren er muziekoptredens (zangeres Susy Suitcase en Rob de Wit, accordeon), andere keren 
draaiden we oude 45-toeren singletjes. Ook organiseerden we een pubquiz. Een keer maakten we 
voorafgaand aan de Zondagmiddagsalon een natuurwandeling.  
Soms was er gelegenheid om na de Zondagmiddagsalon gezamenlijk te eten in de Fermerie. De 
Zondagmiddagsalon voor Kerstmis hebben we met een aantal bezoekers bij eetcafé “De Zevende 
Hemel” gedineerd.   
Verder zijn we begonnen met bijeenkomsten in verband met het landelijk project “Support Your 
Choossen Family” (SYCF). Het doel van SYCF is het vormen van kleine groepen waarvan de leden (op 
niet vrijblijvende basis) regelmatig met elkaar contact onderhouden.  
 
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 twee instellingen voor ouderen in Deventer (Ludgerus 
en Humanitas). Ludgerus heeft nog roze loper.  
Er was een gezamenlijke activiteit van COC en Ludgerus: een roze liedjes programma van Harald 
Veenstra. 
 
Speerpunt voor 2020 
We zoeken uitbreiding van onze werkgroep; vooral vrouwen zijn welkom. 
De werkgroep gaat verder met de SYCF-activiteiten. 
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Zutphen  

De activiteiten in Zutphen concentreerden zich in 2019 binnen de Initiatiefgroep LHBTI die sinds 2016 

actief is. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad (VVD, Groen Links en het 

CDA), een van de wethouders (SP) en twee ambassadeurs van het COC. De initiatiefgroep wordt 

ambtelijk ondersteund.  

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 

een plan van aanpak voorbereid dat in mei 2019 aan de Raad is aangeboden en met een grote 

meerderheid aangenomen. Bovendien is er door de Gemeenteraad een budget van 14.000 euro 

beschikbaar gesteld. 

Op 31 maart 2019 is het eerste Café Inclusief van start gegaan met als thema Het ABC van LHBT. Eén 

van de initiatiefnemers van het café heeft daar aandacht besteed aan het hoe en wat van LHBTI+. 

Vervolgens is Koen van Dijk (directeur COC Nederland) door haar bevraagd over de actuele 

vraagstukken en aandachtspunten. Daarna was er ruimte voor vragen en discussie. 

In juni stond het thema veiligheid voor LHBTI-ers centraal. De burgemeester was uitgenodigd om 

hierover met de aanwezigen van gedachten te wisselen.  De GGD maakte zich sterk voor de seksuele 

veiligheid. Het werd een bijeenkomst die ondanks een geringe opkomst een grote impact heeft gehad. 

Toen de burgermeester vertrok was ze er van doordrongen dat Zutphen aan een LHBTI+ beleid toe is. 

Het was een doorbraak want eindelijk nam de Gemeente stelling tegen de veel gehoorde geluid dat er in 

Zutphen op dat gebied geen problemen zijn.  Het was niet alleen een doorbraak voor de Initiatiefgroep 

LHBTI+ die de stand van zaken in haar Plan van Aanpak al aan de kaak had gesteld. Haar 

nieuwjaarstoespraak van  2020 stond volledig in het teken van diversiteit en inclusiviteit. Inmiddels heeft 

IntroDans in de Burgerzaal een voorstelling over LHBT gegeven die exclusief voor ambtenaren werd 

opgevoerd. We hopen dat  zij hiermee een duwtje in de rug hebben gekregen. 

In november stond de derde bijeenkomst van Café Inclusief op het programma. Dit keer was het thema 

LHBT en sport. Alle besturen van sportverenigingen waren schriftelijk uitgenodigd. Alle kantines waren 

voorzien van posters. De bijeenkomst was in goede harmonie voorbereid met de John Blankenstein 

Foundation. De voorzitter, een scheidsrechter van de keukendivisie en een oud international van het 

korfbalteam hebben het thema verder toegelicht en uitgediept. De wethouder sport vertegenwoordigde 

het College. Het was treurig te constateren dat geen enkele sportvereniging aanwezig was.  

Helaas hebben degene die het idee voor het café Inclusief hebben aangedragen er na de tweede 

bijeenkomst de brui aangegeven. De vertegenwoordiger in de Initiatiegroep van Groen Links, Irene  

Kleinrensink, bood gelukkig meteen haar diensten aan.  

Hoewel de noodzaak van een LHBTI+-beleid bij de gemeenteraad en het college gezien wordt, is het de 

initiatiefgroep nog niet gelukt om initiatieven m.b.t. voorlichting op scholen en het LHBTI+ horecabeleid  

daadwerkelijk in de goede richting om te buigen. Voorstellen vanuit de Initiatiefgroep worden met het 

grootste gemak eindeloos naar voren geschoven en de burgemeester verzamelt  LHBTI-ers om zich 

heen maar vergeet daarbij dat er een initiatiefgroep al enige tijd aan de gang is met het bedenken van 

allerlei plannen die ons vooruit kunnen brengen.  

Niettemin hopen we in 2020 stappen te zetten. 
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Financieel Jaarverslag 2019 
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