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Inhoud: 

 

Uitnodiging ALV + agenda 

Notulen ALV 22-11-2021 

 

Jaarverslag 2021 - Bestuur       

Apeldoorn – Biseksualiteit – Cocktail – Communicatie   

Cultuur – IJssel Dykes – Ladies Lounge     

Men Meet Men – Roze 50+       

Transgenders – Voorlichting – Voorstad  

Zutphen  

 

Jaarrekening 2021         

Bestuursverklaring        

Toelichting op het Financieel verslag      
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Uitnodiging ALV  

 

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de algemene ledenvergadering 

(ALV) op dinsdag 19 april 2022 van 20.00 – 21.30 uur.  

Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in het VVV 

gebouw, Brink 89, Deventer. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ojon van Strijland, voorzitter 

Sjors van Vulpen, penningmeester 

Leidy Huijsmans, algemeen bestuurslid 

Aquine Zondag, aspirant bestuurslid 

Dinian van der Weghe, aspirant bestuurslid 

Reza Ahmadi, aspirant bestuurslid 

 

 

 

Agenda ALV 19 april 2022: 

 

1. Opening, vaststelling agenda 20.00 uur 

2. Mededelingen van het bestuur 20.10 uur 

3. Vaststellen notulen ALV 2021 20.20 uur 

4. Jaarrekening 2021 

Toelichting door de penningmeester, opmerkingen/vragen, 

verslag kascommissie, stemming. 

20.30 uur 

5. Jaarverslag 2021 , opmerkingen/vragen 20.45 uur 

8. Rondvraag 21.15 uur 

9. Sluiting 21.30 uur 

 

 

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 5 april 2022 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/ 

 

  

mailto:info@cocdeventer.nl
http://www.cocdeventer.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief/
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Notulen ALV COC Deventer d.d. 22-11-2021 

Aanwezig: Ojon van Strijland (voorzitter), Leidy Huijsmans, Charles Felix, Lex Rutgers, 

Rob de Wit, Aquine Zondag, Sjors van Vulpen, Peter de Boer, Natasja Woerts, Jill Woerts, 

Esmé Kliemesch. Reindert Meutstege, Sienie Musters, Hilda Dun, Ralph Klein Bussink, 

Dickey Bosch. 

Afwezig met bericht: Miranda Stormink, Cor Witbraad en Paul Woerlee, Dinian 

Notulist: Leidy Huijsmans 

1. Opening 

 

2. Mededelingen van het bestuur 

Er heeft dit jaar geen voorjaars ALV plaatsgevonden. Het jaarverslag en de jaar 

rekening/ financieel jaarverslag over 2020 worden daarom ook besproken tijdens 

deze ALV. In het tweede deel van deze ALV worden dan de jaarplannen en begroting 

voor 2022 gepresenteerd. 

Verder komen aan de orde: 

- Kandidaatstelling Sjors van Vulpen als penningmeester; 

- Kandidaatstelling Leidy Huijsmans als algemeen bestuurslid (voor 1 jaar); 

- Kandidaatstelling Ojon van Strijland, tweede termijn als voorzitter; 

- Instellen stemcommissie; 

- Overige zaken: het bestuur is nog op zoek naar uitbreiding en ondersteuning van 

het bestuur. 

 

3. Jaarverslag 2020 

Ojon geeft aan dat hij trots is op onze vereniging! Met een klein bestuur en zeer 

actieve werkgroepen worden er over het algemeen veel activiteiten 

georganiseerd. In het eerste Coronajaar, wat 2020 natuurlijk ook was, was het 

voor de werkgroepen ook best moeilijk. Veel wat in de “steigers” stond moest 

helaas worden afgeblazen, iedereen heeft wel steeds de moed er in gehouden. 

Een paar zaken die er uitspringen: 

• Het 50 plus Regenboogpodium – uitzending op RTV Oost 

• Werkgroep Voorlichting is opnieuw opgestart 

 

4. Financieel Jaanverslag 2020 

Financieel jaarverslag wordt goed gekeurd onder voorbehoud dat ook de 

kascommisie goedkeuring geeft.  

 

5. Jaarplan 2022 

Komend jaar wordt een bijzonder jaar – het 50 jarig jubileum van COC Deventer 

e.o. – het vieren van het jubileum is inmiddels afgetrapt met de tentoonstelling in 

de Waag over 50 jaar LHBTI in Deventer. 

Een kort rondje m.b.t. de plannen voor 2022: 

• Wg Biseksualiteit – wil graag een keer een deskundige uitnodigingen m.b.t. 

thema bi-seksualiteit; 

• Ambasadeurs - Apeldoorn heeft sinds kort een ambassadeur LHBTIQ – de 

bewoners in Apeldoorn kunnen zelf met initiatieven komen. 

• Communicatie – zoeken een webmaster – Vilas Menger blijft voorlopig nog 

actief, echter zijn functie is dus beschikbaar. 

• Jong&Out – vanuit COC Nederland meer mogelijkheden – t/m 18 jaar. Er 

zijn extra subsidies mogelijk. 
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• Project Regenboogpodium (wg 50 plus) – roze activiteit in de verpleeg- en 

verzorgingshuizen is het plan. 

• MMM wil graag qua activiteiten uitbreiden. Charles en Joep zijn bezig met 

een onderzoek  naar hoe je een jongere doelgroep voor MMM bereikt. 

• Voorlichting – opnieuw weer opgestart. Er zijn een aantal nieuwe trainers 

die de basistraining net hebben gevolgd – men is op nog wel op zoek naar 

jongere voorlichters. 

• Vanuit de tentoonstelling – wordt ook voorlichting aan gekoppeld – scholen 

kunnen de expositie gebruiken om aandacht aan LHBTIQ onderwerp te 

besteden. Leden wg voorlichting zijn op de hoogte 

• Werkgroep Voorstad – is afgelopen jaar opgestart – onverwacht grote 

opkomst van 20 personen bij de eerste bijeenkomst – formule dat het niet 

voor een specifieke groep is, maar juist heel divers maakte het 

laagdrempelig. Wordt vervolgd in 2022. 

 

6. Stemming bestuur 

Stemcommissie: Reindert Meutstege en Hilda Dun 

 

Pauze 

 

7. Uitslag stemming 

Uitslag Stemming 12 leden hebben gestemd 

 

Ojon: 12 voor 

Leidy: 12 voor 

Sjors: 11 voor 1 onthouding 

 

8. Begroting 2022/ instellen kascommissie 

De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. 

Plannen kunnen dus uitgevoerd worden. 

Kascommissie Rob de Wit en Aquine Zondag = zij zullen de boekhouding en 

jaarrekeningen over 2020 en 2021 toetsen voor de volgende ALV in het voorjaar 

van 2022. 

 

9. Rondvraag/ mededelingen 

- Dickey – federatiedag COC transgender boek werd gepresenteerd mooi  

Goede kennis en kunde binnen het COC m.b.t. o.a. suïcide preventie.  

- Ojon geeft aan - binnen COC Deventer staat nog een planning voor 2 dagdelen  

training suicide preventie - is al een paar keer uitgesteld. Ojon heeft dit al een 

paar keer bij de werkgroepen uitgezet.  

- Aquine: er is een pin-apparaat van het COC beschikbaar voor gebruik door 

werkgroepen; deze is momenteel in beheer bij werkgroep Ladies Lounge;  

- Opmerking: op de webpagina van het COC Deventer e.o. staat aangegeven 

dat deze niet (voldoende) beveiligd is – wat heeft dit voor consequenties; 

Reindert gaat dit navragen bij de webmaster. 

- Jill – geeft aan dat ze wel mee zou willen doen m.b.t. meet en greet in de 

Waag;  

- Jubileumfeest staat gepland op 11 juni – er worden nog leden gezocht voor de 

jubileumcommissie – Ojon geeft aan dat hij de kar niet wil trekken; Locatie is 

MIMIK. Theaterzaal – alles is in huis. De theaterstoelen kunnen – 

weggeschoven; Mimik wil graag meewerken. Doel is dat het een leuk feest 

wordt voor een brede groep (oud) COC Deventer leden/ vrijwilligers/ 
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bezoekers – eigenlijk dus voor alle doelgroepen qua leeftijd en gender. 

Aanmelding t.b.v. jubileumcommissie:  Peter, Aquine en Sienie.  

- Transgenderdag kon niet doorgaan in 2020 en 2021 ivm. Corona maatregelen. 

Dit zal t.z.t. nog wel opnieuw gepland worden, maar alleen als zeker is dat het 

door kan gaan.  

- Reindert: Meet & Greet tijdens de tentoonstelling 1 keer per maand; gesprek 

over de expositie; er worden ook jongeren vanuit Saxion geworven. T.b.v. de 

Tentoonstelling begroting is op verzoek van directie van Deventer Verhaal 

6000 euro vanuit de Regenbooggelden aangevraagd door COC Deventer e.o. 

en dit is ook toegekend door de gemeente Deventer. Museumjaarkaart is 

geldig voor de tentoonstelling. Er mogen rondom/ n.a.v. de tentoonstelling 

activiteiten georganiseerd worden.  

- Regenbooggelden 2022 – laatste jaar dat deze gelden gegarandeerd zijn. COC 

Deventer gaat deze weer aanvragen – plannen hiervoor moeten nog gemaakt 

worden. 

- Ralph – is bezig om jubileumboek samen te stellen. Begroting is ong. 5000 

euro  

- Leidy - Inge Overmars heeft de afgelopen jaren de boekhouding voor het COC 

Deventer gedaan. Inge wordt heel hartelijk bedankt voor haar inzet. 

- Peter – doet het voorstel om meer reclame te gaan maken voor COC deventer 

– b.v. banner in leegstaande winkel etages. 

 

10. Sluiting vergadering 
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Jaarverslag 2021 

 

Bestuur in 2021 

 

Trots zijn wij als bestuur en vereniging op alle vrijwilligers, die het hele jaar in de 

startblokken hebben gestaan om activiteiten op te starten of te kunnen organiseren. 

 

“Dankzij” COVID-19 hebben er in 2021 minder activiteiten plaatsgevonden dan we het 

normaliter gewend zijn. Zodra de maatregelen het toelieten gingen de werkgroepen 

echter meteen weer aan de slag om wat al in de steigers stond op te pakken. 

 

In 2021 zijn de banden met Zutphen en Apeldoorn aangehaald, niet alleen door de inzet 

van de ambassadeurs in Zutphen, maar ook doordat er in beide plaatsen 

beleidsmedewerkers zijn aangenomen die zich bezighouden met LHBTIQ+. 

 

Ook zijn er, ondanks COVID-19, drie nieuwe werkgroepen opgericht in 2021; 

biseksualiteit, voorstad en voorlichting. 

 

In 2021 is Sjors van Vulpen gekozen als nieuwe penningmeester, Leidy Huijsmans is tot 

de najaars-ALV van 2022 algemeen bestuurslid en er zijn drie nieuwe aspirant 

bestuursleden; Aquine Zondag, Dinian van de Weghe en Reza Ahmadi. 

 

 

Apeldoorn in 2021 

 

Op donderdag 11 februari heeft de raad Apeldoorn uitgeroepen tot Regenbooggemeente 

en zich ook bij Movisie aangemeld als Regenbooggemeente. 

In 2021 is er binnen de gemeente Apeldoorn tevens een beleidsmedewerker met 

aandachtsveld “LHBTI” aangesteld. De ambasadeurs uit Apeldoorn die zich in 2020 

gemeld hadden zijn helaas door omstandigheden gestopt.   

 

 

Biseksualiteit in 2021 

 

In 2020 was er een begin gemaakt met de werkgroep Biseksualiteit. Dit is in 2021 

geresulteerd in een aparte werkgroep met als doel meer aandacht te generen voor het 

thema bi-sekualiteit. In 2022 zijn er plannen voor specifieke activiteiten in dit kader. 

 

 

Cocktail in 2021 

 

Dit is het zevende 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 27 maatjes beschikbaar, waaronder 8 vrouwen. Allen 

zijn inmiddels gematched (geweest) aan een LHBTI-asielzoeker.  

 

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.  

 

In 2021 zijn er 49 nieuwe asielzoekers aangemeld, waarvan 6 vrouwen en 3 

transvrouwen.  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.  
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Omdat er veel meer asielzoekers zijn dan er maatjes zijn, is er een wachtlijst om een 

maatje te krijgen. 

De 49 nieuwe asielzoekers in 2021 kwamen uit:  Nigeria (9x), Iran (6x), Turkije (5x), 

Rusland (4x), Oeganda (3x), Sierra Leone (3x), Armenië (2x), Albanië (1x), Moldavië 

(1x), Irak (1x), Egypte (1x), Emiraten (1x), Saoedi Arabië (1x), Syrië (1x), Libanon (1x), 

Jemen (1x), Kazachstan (1x),  Tjatikistan (1x), Angola (1x), Indonesië (1x), Burkina 

Faso (1x), Tanzania (1x). Rwanda (1x) en Cuba (1x).  

 

De asielzoekers worden vooral gemeld door de COA-contactfunctionarissen LHBTI binnen 

de AZC’s  Apeldoorn, 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 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 2021 – ondanks de beperkingen die Corona  gaf – een aantal 

bijeenkomsten kunnen organiseren; een bingo-bijeenkomst in Deventer en Zutphen in 

september, voetbaltoernooi in Deventer in augustus  en een feestje in Deventer in 

november. Verder zijn de dames specifiek uitgenodigd voor de Lady’s Lounge.   

Er is in oktober een 4-tal theaterworkshops georganiseerd in samenwerking met 

theatermaakster Kathenka Woudenberg en het Etty Hillesum Centrum voor 10 LHBT)I-

asielzoekers. 

 

 

Communicatie in 2021 

 

Het gehele jaar 2021 werd beheerst door de maatregelen rondom Covid-19 zodat de 

werkgroep Communicatie voortdurend de website heeft aangepast over het al dan niet 

doorgaan van activiteiten.  

In periodes van weinig activiteit is de frequentie van het uitbrengen van de digitale 

nieuwsbrief verlaagt van wekelijks naar twee- of zelfs drie-wekelijks. De actuele teller 

van nieuwsbriefontvangers (zowel leden als geïnteresseerden) staat momenteel op 172; 

dat houdt in dat niet al onze COC-leden via de nieuwsbrief worden bereikt. Vanwege de 

privacyregels moet men zich zelf voor die nieuwsbrief aanmelden en kan de werkgroep 

Communicatie niet direct mailadressen toevoegen zonder toestemming. Het blijft dus 

zaak om die leden op de nieuwsbrief en aanmelding te attenderen. 

  

Er is korte tijd contact geweest met een nieuwe coördinator, die voortvarend begon maar 

moest afhaken vanwege een nieuwe baan. De functie is anno 2022 nog steeds vacant. 

De webmaster heeft ook aangegeven te willen stoppen en voor die functie lijkt inmiddels 

een opvolger te zijn gevonden. Tot de overdracht zal de huidige webmaster de website 

logistiek bijhouden. 

 

Cultuur in 2021 

Werkgroep Cultuur heeft weer een nieuwe reeks kunstlezingen georganiseerd in 

samenwerking met de bibliotheek in Deventer, deze reeks is gestart in 2021 en loopt 
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door in 2022. In de derde reeks van lezingen over kunst spreekt Rob Smolders over en 

met beeldhouwers die het menselijk lichaam uitbeelden. Mensfi guren maken het 

mogelijk dat kijkers zich ermee identifi ceren. Ze spelen dus met identiteit, met de 

verhouding tussen lichaam en persoonlijkheid, en met de betekenis die een mens kan 

hebben voor anderen. 

 

 

IJssel Dykes in 2021 

Ons sportjaar begon met een lockdown vanwege de geldende Covid maatregelen. Het 

sporten en wandelen heeft daarom stilgelegen tot begin april 2021. Vanaf het moment 

dat er ruimte was om buiten te gaan sporten hebben we dit opgepakt door te gaan 

basketballen op een veldje aan de Fesefurstraat. Ook het wandelen is toen weer 

opgestart. 

Tot aan het zomerprogramma hebben we buiten gesport. Met een keer een gezamenlijke 

activiteit (Kubbs spelen) van de wandelaars en sporters in het Rijstenborgpark. 

Vlak voor het zomerprogramma hebben we ook het binnensporten weer kunnen 

oppakken en zijn gestart met voetbal.  

Het zomerprogramma bestond dit jaar uit: 

• Stiltewandeling (Duursche Waarden) 

• Zwaardkunst voor Body Mind & Spirit 

• Voetbaltoernooi in het Rijsteborgerpark met diverse teams Cocktail-, Vrouwen- en 

Mannenteam 

• Hockey 

• Padel 

• BBQ 

 

Na de zomervakantieperiode hebben we het binnen sporten verder opgepakt met de drie 

wekelijkse cyclus van volleybal, voetbal en basketbal. Badminton is een alternatief als er 

sprake is van een lage(re) opkomst.  

Helaas hebben we het sportjaar ook niet actief kunnen afronden i.v.m. het aanscherpen 

van de maatregelen rondom Covid-19. 

 

Jong & Out in 2021 

In 2021 is de jongerengroep over gegaan naar Jong & Out – 14 tot 18 jaar – landelijk 

heeft deze groep ook een eigen community op internet. 

Er wordt gezocht naar een nieuwe coordinator voor Jong & Out. 

In Zuthpen worden door Walhallab ook specifieke activiteiten georganiseerd voor jongere 

LHBTIQ+ ers.  

 

 

Ladies Lounge in 2021 

Werkgroep Ladies Lounge organiseert jaarlijks een aantal activiteiten (ca. 4-6x per jaar) 

voor lesbische, biseksuele en transvrouwen in Deventer. Afgelopen jaar waren de 

mogelijkheden beperkt, maar waar het kon heeft de werkgroep de draad weer opgepakt 

en werden gezellige ontmoetingsmiddagen georganiseerd in de Femerie. 

De vrouwen komen uit Deventer en wijde omgeving. 

 

Men Meet Men in 2021 

 

In principe organiseert de werkgroep MMM iedere tweede vrijdagavond van de maand 

een ontmoetingsavond voor homoseksuele- en biseksuele mannen. Hierbij staat 

gezelligheid voorop. Deze avonden hebben in 2021 plaatsgevonden in de Fermerie voor 

zo ver de maatregelen dat toelieten – dus niet tijdens de horeca lockdown. 
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Alleen mensen die tot de doelgroep horen (mannen), hebben toegang tot Men Meet Men  

bijeenkomsten.  

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, bieden we een veilige ontmoetingsplek met andere homo- en biseksuele mannen. 

Om de mannen te trekken organiseren we in de regel verschillende soorten activiteiten.  

 

ROZE 50+ in 2021 

In 2021 bestond de werkgroep uit drie mannen, met Charles Felix als coördinator.  

In principe organiseert de werkgroep 50+ iedere vierde zondag van de maand de  

“Zondagmiddagsalon”, waar 50-plussers (en anderen) de gelegenheid krijgen om  

elkaar te ontmoeten.  

In 2021 kon in verband met covid de Zondagmiddagsalon slechts zes keer doorgaan 

(mei, juni, juli, augustus, september en oktober). De Fermerie biedt al jarenlang een 

prettig onderdak. Per keer maken zo’n 25 à 35 bezoekers van deze gelegenheid gebruik. 

De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere Roze 50+ groepen in  

Gelderland en Overijssel, als met de landelijke organisatie.  

Tenslotte we zoeken uitbreiding van onze werkgroep, vooral vrouwen zijn welkom. 

 

Transgender in 2021 

 

In 2021 is deze werkgroep niet veel actief geweest. De plannen die er lagen voor een 

landelijke/ regionale Transgenderdag konden wederom niet plaatsvinden en staan 

momenteel “in de ijskast”. E.e.a. kan zo mogelijk weer opgepakt worden als er nieuwe 

werkgroepleden zich melden. 

 

Voorlichting 2021 

Afgelopen jaar is de werkgroep voorlichting uitgebreid, we zijn inmiddels met 8 mensen 

en daar zijn we erg blij mee! 

Tussen de lockdowns door hebben we een aantal voorlichtingen kunnen geven, helaas 

ook een paar moeten cancelen i.v.m. de op dat moment geldende maatregelen. We 

wachten met smart op onze training vanuit landelijk COC en zeer waarschijnlijk hebben 

we deze op 23 april 2022.  

 

Voorstad in 2021 

Vanuit de wijk Voorstad kwam in 2021 het verzoek voor samenwerking met het COC 

Deventer om in het wijkcentrum Voorstad maandelijks laagdrempelig een 

ontmoetingsavond voor LHBTI’s te organiseren. Dit heeft in november 2021 geresulteerd 

in een eerste bijeenkomst waar ca. 25 belangstellende waren. Er was een ontspannen 

sfeer en er was een zeer diverse groep wijkbewoners aanwezig. De tweede bijeenkomst 

moest helaas afgelast worden vanwege de toen geldende maatregelen. 

 

 (ambasadeurs) Zutphen in 2021 

In Zuphen is Mieke Bouwmeester aangesteld als beleidsmedewerker Welzijn met onder 

andere het aandachtsveld LHBTIQ+. Er hebben in 2021 een aantal gesprekken 

plaatsgevonden met de voorzitter van COC Deventer en de ambasadeurs Cor Witbraad 

en Paul Woerlee. Mieke is actief op zoek naar samenwerking tussen de verschillende 

partijen om zo constructief beleid te maken. 
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Overige activiteiten 

In 2021 is Ralph Klein Bussink het initiatief gestart om een tentoonstelling in de Waag te 

realiseren over vijftig jaar LHBTIQ+ in Deventer – aanleiding hiervoor was het 50 jarig 

bestaan van COC Deventer in 2022. Deventer Verhaal heeft dit initiatief opgepakt en dit 

heeft geresulteerd in de tentoonstelling “Face it” 

 

Ralph heeft met een groep vrijwilligers vele interviews gedaan. Een deel er van is voor de 

tentoonstelling uitgewerkt. 

Reindert Meutstege heeft veel beeldmateriaal aangeleverd. 

Vanaf medio november 2021 zijn op de begane grond en in de kelder van De Waag 

persoonlijke verhalen vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap gepresenteerd. Face It vertelt 

over vijftig jaar geschiedenis van niet-hetero’s in Deventer. Die “strijd” begon met de 

oprichting van COC Deventer in 1972. 

De tentoonstelling is nog te zien tot begin mei 2021 

 

 


