Algemene Ledenvergadering (ALV)
Aan alle leden van COC Deventer e.o. en belangstellenden,
1 augustus 2021
Door de beperkingen die gelden door COVID-19 hebben we helaas geen voorjaarsALV kunnen houden en het jaarverslag 2020 laten goedkeuren.
Een goedkeuring kan alleen plaats vinden tijdens een ALV.
Wel kunnen we het jaarverslag 2020 vast online zetten, zodat het jaarverslag te
downloaden is, te lezen en vragen te stellen.
Zodra er een mogelijkheid is om een ALV te organiseren, dan zullen we jullie daar
nader over berichten.
De vergaderstukken zijn 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
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Bestuur COC Deventer e.o.
In 2020 zijn er door de diverse werkgroepen helaas niet heel veel activiteiten
georganiseerd vanwege COVID-19.
De activiteiten die hebben plaatsgevonden staan beschreven in de pagina’s hierna.
Landelijk wordt het bestuur steeds beter ondersteunt door het Federatiekantoor,
diverse medewerkers bieden op verschillende terreinen hun expertise aan.
In 2020 waren de volgende werkgroepen of ambassadeurs actief:
Apeldoorn, Biseksualiteit, Cocktail, Communicatie, Cultuur, IJssel Dykes, Jong &
Out, Ladies Lounge, Men Meet Men, Roze50plus, Transgenders, Voorlichting en
Zutphen.
Ojon van Strijland, voorzitter
Leidy Huijsmans, penningmeester
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APELDOORN
In 2020 zijn er twee ambassadeurs aangesteld om contacten te gaan leggen met de
gemeente Apeldoorn en partijen die geïnteresseerd zijn om LHBTI-activiteiten in
Apeldoorn te organiseren.

BISEKSUALITEIT
In 2020 is ook een begin gemaakt met de werkgroep Biseksualiteit, er wordt gekeken
of dat een aparte werkgroep kan gaan worden.

COCKTAIL
De werkgroep COCKTAIL heeft in 2020 weer veel asielzoekers uit de AZC’s
Schalkhaar, Apeldoorn en Zutphen kunnen koppelen aan maatjes.
Vanwege COVID-19 zijn er niet veel grote projecten georganiseerd, wel hebben we
in augustus 2020 2x een bingo georganiseerd, 1 in Zutphen en 1 in Deventer.
COMMUNICATIE
Begin 2020 werd door een nieuwe vrijwilliger voortvarend een Instagram-account
aangemaakt om ook hier COC Deventer e.o. vooral bij een jongere doelgroep onder
de aandacht te brengen.
Helaas kwam dit, mede door de Covid-19-crisis, niet verder van de grond en is de
betreffende vrijwilliger gestopt. Zodra de activiteiten weer volop mogen worden
gestart kan Instagram ook weer worden opgepakt. Er wordt momenteel wel
regelmatig gepost, zodat het Instagram-account actief blijft.
De nieuwsbrief is vanaf maart 2020 van wekelijks naar maandelijks afgeschaald. De
verschijningsfrequentie is het hele jaar aangepast naar het aanbod van de
activiteiten.
De website is zoveel mogelijk actueel gehouden in navolging van het wel of niet
doorgaan van activiteiten. Om nog enigszins variatie te bieden m.b.t. de vele
afgelaste activiteiten op de website is informatie uit het archief (historie, posters, roze
wandeling, etc.) regelmatig als nieuwsitem gepresenteerd. Ook de wekelijkse cartoon
bleef actueel verschijnen.
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CULTUUR
In 2020 hebben we vanwege COVID-19 niet veel culturele activiteiten kunnen
organiseren.
We zijn in maart begonnen met onze jaarlijkse deelname aan de Deventer
Boekenweek, COC Deventer e.o. had Nina Weijers, Tim den Besten en Maartje
Wortel geboekt om deel te nemen aan de Cursiefjes in de Kroeg, vijf schrijvers in vijf
cafés. Dat evenement was zeer succesvol. Halverwege de boekenweek ging
Nederland vanwege COVID-19 op slot.
Tijdens de Deventer Kinderboekenweek in oktober 2020 was er een aangepast
programma in de Bibliotheek Deventer met als COC gast Linda de Haan met het
prentenboek Lance & Lot zoeken zich rot.
In 2020 hebben we drie van de vier kunstlezingen Beelden van onze tijd kunnen
organiseren, de vierde moest uiteindelijk doorgeschoven worden naar 2021. De
lezingen worden gegeven door Rob Smolders en gaan over diversiteit in de kunst.
De lezingen zijn gehouden in de Bibliotheek Deventer voor een zeer divers publiek.
De filmvoorstellingen, die iedere eerste zondag van de maand van 14.30 tot 17.00
uur in de filmzaal van de Bibliotheek Deventer georganiseerd worden, hebben we na
maart 2020 vanwege COVID-19 tot nader order moeten annuleren.
Wel hebben we in 2020 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. Alle LHBTI-boeken en dvd's staan, duidelijk voorzien van een
regenboog, tussen de andere boeken en dvd’s in de Bibliotheek Deventer.

IJSSEL DYKES
De IJssel Dykes willen graag sporten en wandelen maar door corona was er veel niet
mogelijk. Het sporten in de zaal is na midden maart 2020 niet meer gebeurd.
De wandel-dames zijn af en toe bezig gebleven met inachtneming van de corona
regels.
Tijdens de zomermaanden toen de corona-maatregelen wat versoepeld waren zijn er
wel enkele sportzomer avonden geweest.

LADIES LOUNGE
Helaas hebben we onze laatste LL middag voor het laatst gehad in juni 2020,
De doelstelling is en blijft een gezellige middag creëren voor vrouwen die bezig zijn
met hun coming out , en ruimte te bieden om contact te leggen met andere vrouwen.
Ook de dames uit het AZC zijn van harte welkom
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MEN MEET MEN
De werkgroep telde in 2020 16 vrijwilligers, met Rob de Wit als coördinator.
In principe organiseert de werkgroep MMM iedere tweede vrijdagavond van de
maand in de kelderbar van de Vrijmetselaars in Deventer een ontmoetingsavond
voor homoseksuele- en biseksuele mannen. Hierbij staat gezelligheid voorop.
Voorafgaand aan de covid19 horeca-lockdown van 15 maart 2020 hebben we de
bijeenkomst van vrijdag 13 maart (met Erik Kollen) uit besmettingsoverwegingen
niet door laten gaan. Tot nu toe kunnen we nog steeds niet terecht in de
Vrijmetselaarskelder.
Elf september en 9 oktober 2020 konden nog wel een mannenavond in de Fermerie
organiseren. Daarna duurde het tot 11 juni 2021 tot de volgende MMM-bijeenkomst
in de Fermerie er was. Alleen mensen die tot de doelgroep horen (mannen), hebben
toegang tot onze bijeenkomsten. Er wordt een deurbeleid gehanteerd: we werken
met een gesloten deur en een portier.
Verder 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 in
de regel verschillende activiteiten. Eén en ander heeft geresulteerd in de oprichting
van de werkgroep Biseksualiteit.

ROZE 50+
In 2020 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. Vijftien maart werd de covid19 horeca-lockdown afgekondigd. In
2020 zijn dus de salons van 26 januarien 23 februari doorgegaan. In verband met de
versoepelingen kon ook de salon van 27 september doorgaan. Daarna duurde het tot
28 juni 2021 tot we weer de volgende salon in de Fermerie organiseerden.
De Fermerie biedt al jarenlang een prettig onderdak. Per keer maken zo’n 25 à 35
bezoekers van deze gelegenheid gebruik.
Sinds 2019 zet Landelijk 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. Ook deze activiteiten zijn door covid19
stil komen te liggen. Zodra het kan, pakken we de draad weer op.
In 2019 is de werkgroep gestart met het organiseren van activiteiten “met een roze
randje” binnen zorginstellingen. Hiermee gaan we door.
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De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere werkgroepen in
Gelderland en Overijssel als met de landelijke organisatie.
Tenslotte we zoeken uitbreiding van onze werkgroep, vooral vrouwen zijn welkom.

TRANSGENDERS
In Februari 2020 is de werkgroep Transgender opgericht met het doel om
maandelijkse bijeenkomsten te organiseren. Helaas kwam in maart 2020 de corona
pandemie opzetten en hebben we de groepsbijeenkomsten na twee keer moeten
stopzetten. De rest van 2020 zijn er geen bijeenkomsten geweest. Wel een poging
om online in contact te blijven, maar omdat we nog maar zo kort bestonden is dit niet
goed gelukt.
Wel kwamen er af en toe vragen per mail binnen, dus er zijn wel enkele mensen
geholpen.
VOORLICHTING
In 2020 is er een begin gemaakt aan het heropstarten van de werkgroep voorlichting.

ZUTPHEN
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, heeft COC Deventer wat Zutphen betreft
ook in 2020 geacteerd binnen de Initiatiefgroep LHBTI+, met daarin
vertegenwoordigers van de raadsfracties van het CDA, GroenLinks en de VVD,
naast de twee COC ambassadeurs. De vergaderingen worden bijgewoond door de
wethouder die WMO in zijn portefeuille heeft. Er is (beperkte) ambtelijke
ondersteuning.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigde de burgemeester van Zutphen aan dat het
jaar 2020 in het teken zou staan van diversiteit en inclusie. De ambassadeurs voor
Zutphen van COC Deventer waren met nadruk uitgenodigd om erbij te zijn en
hoorden het de burgemeester zeggen: 'Iedereen moet zich kunnen thuisvoelen in
Zutphen' en 'Diversiteit betekent uitgenodigd worden op een feestje, inclusie
betekent ten dans gevraagd worden.'
Om dit feit ook goed tussen de oren te krijgen van de medewerkers van de
gemeente, vond op initiatief van de Initiatiefgroep LHBTI+ een speciale bijeenkomst
plaats met een optreden van de Roze Cast van Introdans.
Niet lang daarna werd ons land geconfronteerd met de coronacrisis. Nederland ging
op slot en nagenoeg alle openbare activiteiten werden geannuleerd. Kantoren bleven
leeg, doordat er thuis gewerkt werd; overleg en vergaderingen vonden voornamelijk
digitaal plaats.
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De Initiatiefgroep heeft desondanks nog een aantal keren in persoon vergaderd,
uiteraard met inachtneming van de geldende regels, zonder dat dat tot activiteiten
heeft geleid.
Wel is getracht met de horeca van Zutphen aanzetten te geven voor een actie op 11
oktober 2020 (coming out dag). Het idee was om op die datum - ervan uitgaande dat
de lockdown dan zou zijn opgeheven - aandacht te vragen voor de lhbti-problematiek
door middel van een evenement van de gezamenlijke Zutphense horeca. Helaas is
dit idee niet van de grond gekomen, om praktische redenen, maar ook omdat de
horeca zich onvoldoende gemotiveerd toonde en hier en daar licht huiverig stond
tegenover het idee zich aan het onderwerp te binden.
Een onderzoek onder LHBTI+ jongeren naar hun gevoel van veiligheid in Zutphen
moest in eerste instantie worden uitgesteld. Dat onderzoek kon later alsnog worden
gehouden; het is uitgevoerd in het kader van een masterstudie door een student
Bestuurskunde van de Radboud Universiteit (over de resultaten van het onderzoek is
uiteindelijk in 2021 gerapporteerd).
In de maand juli vond een gesprek plaats over het gewenste LHBTI+ beleid in
Zutphen. Namens de gemeente was daarbij de burgemeester aanwezig. Tegenover
de voorkeur van de Initiatiefgroep LHBTI+ om te komen tot een onafhankelijke
commissie die gevraagd en ongevraagd kan adviseren (naar het voorbeeld van de
gemeente Nijmegen) bleek die van de gemeente Zutphen uit te gaan naar een
situatie met een raadscommissie LHBTI+ (met het college als ontwerper en
uitvoerder van het LHBTI+ beleid en de Raad die, samen met zijn commissie toezicht
houdt). Uiteindelijk is, toen in november een tweede gesprek plaatsvond, gekozen
voor de gemeentelijke voorkeur. Bij dit gesprek waren de ambassadeurs van het
COC verhinderd.
Feitelijk betekende dat het einde van de Initiatiefgroep. De ambassadeurs hebben
zich toen per onmiddellijk teruggetrokken om aansluitend met de voorzitter te
overleggen over het verdere reilen en zeilen van het COC in Zutphen. Dat overleg
werd niet in 2020 afgerond.
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Jaarrekening 2020

Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit
COC Deventer e.o.
Postbus 329
7400 AH DEVENTER

9

BESTUURSVERKLARING
Hiermede verklaart het bestuur van COC Deventer
dat het financieel verslag 2020 naar waarheid is opgemaakt.
Geen gegevens zijn achtergehouden en in overeenstemming is
met de ter zake vastgestelde subsidierichtlijnen. De exploitatiecijfers zijn getoetst
op naleving van deze regels.

Penningmeester

Voorzitter

Leidy Huijsmans

Ojon van Strijland
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2. TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG

2020 is het jaar waarin Corona het (verenigings)leven behoorlijk bepaalde.
Veel activiteiten konden vanwege de maatregelen, die voor heel Nederland golden,
niet doorgaan.
Als bestuur en werkgroepen hebben we de verbinding binnen de vereniging
zo goed mogelijk in stand proberen te houden. Het bestuur heeft haar waardering voor de
vrijwilligers geuit in de vorm van een kadobon.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

€

€

Omschrijving

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

€

€

PASSIVA

Rabobank
Nog te ontvangen bedragen

Totaal

32.063

49.179

3053

0

35.116

Vooruitontvangen 31-12-20

Algemene Reserve

34816

34972

0

11.058

Crediteuren

145

0

Winst

155

3.149

35.116

49.179

Vooruitontvangen bedragen

49.179

Ontvangen

Uitgegeven

Regenbooggelden
Saldo per 01-01-2020 (tegoed van gemeente)

-1.149

Ontvangen Gemeente Deventer

24.150

Bestedingen:
Cocktail

498

(Kinder) boekenweek

1.644

Kunst

1.003

Transgender

50

Voorlichting

12.533

7.273

Voortuitontvangen
Totaal

Regenboogpodium

23.001

Ontvangen

Saldo per 01-01-2020
Ontvangen Provincie Overijssel

0

Uitgegeven
0

6.064

Bestedingen: regenbooguitzending 10-12-2020

2.279

3.785

Voortuitontvangen
Totaal

23.001

6.064

12

6.064

Financieel Resultaat per kostenplaats

Financieel overzicht
Groep
Bestuur
Organisatieverzekeringen
Werkgroepenraden
Ledenvergaderingen

Resultaat 31-12-2019
Ink.
Uitg.
5
2.466

5

Activiteiten Algemeen
Voorlichting
Transgender
Jongerengroep
Communicatie
Cultuur
Vrouwengroep
50+
Mannengroep
Sport
Cocktail
Tentoonstelling de MAN

2.502

0

300

3.904

1.280
361
1.074
639
1.545
1.090
907
5.023

4.414

12.220

161
349

Contributie
Subsidie Gemeente Deventer
Giften

Subtotaaltelling inkomsten

Resultaat 31-12-2020
Ink.
Uitg.
4
3.890

36

Subtotaaltelling organisatiekosten

Subtotaaltelling activiteitenkosten

Begroting 2020
Ink.
Uitg.
2.500

200
200
200

600

4.458
6.000

4

0

9.600

3.516
5.022
6.000

11.000

0

0

Ink.

Uitg.

11.600

12.100

14.542

11.393

Overig onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal afdeling

14.877

14.722

11.600

12.100

14.542

11.393

Controletelling

winst

14.877

155

14.877
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Uitg.

11.022

14.722

Saldo (winst/verlies)

Ink.

7.503

14.877

Totaaltelling werkgroepen

Uitg.

3.890

Incl. € 1.300 VVV bonnen vrijwillige
500
98
800
27
184
1.200
500
358
800
600
936
1.500
280
250
1.200
42
112
1.500
505
800
164
630
800
2.430
4.403

5.000
6.000

10.458
Ink.

2.500

verlies

11.600

(500)

11.600

winst

14.542

3.149

14.542

