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Uitnodiging ALV
Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer e.o. je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op
maandag 22 november 2021 van 20.00 – 21.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
De vergadering wordt gehouden in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.
Met vriendelijke groet,
Ojon van Strijland
Leidy Huijsmans
Agenda ALV 22 november 2021:
1.
2.

Opening, vaststelling agenda.

20.00 uur

Mededelingen van het bestuur:
- Kandidaatstelling Sjors van Vulpen als penningmeester
- Leidy Huijsmans als algemeen bestuurslid voor 1 jaar
- Ojon van Strijland, tweede termijn als voorzitter
- Instellen stemcommissie
- Overige zaken

20.10 uur

3.

Jaarverslag 2020, korte toelichting diverse werkgroepen.

20.15 uur

4.

Financieel jaarverslag 2020, toelichting penningmeester, vragen, stemming.

20.30 uur

5.

Jaarplan 2022, korte toelichting diverse werkgroepen.

20.45 uur

6.

Stemming bestuur.

20.50 uur

7.

Pauze.

20.55 uur

8.

Uitslag stemming.

21.10 uur

9.

Begroting 2022, stemming, toelichting door penningmeester,
instellen kascommissie, opmerkingen/vragen.

21.15 uur

10. Einde.

21.30 uur

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 8 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/
3

JAARPLANNEN 2022
BESTUUR
2021 stond gedeeltelijk in het teken van COVID-19, na de zomer van 2021 zijn de werkgroepen
langzaam weer opgestart.
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en loopt het termijn van de regenboogsubsidie af, spannend
wat er gaat gebeuren. Dankzij die regenboogsubsidie (en voorheen koplopersgelden) hebben we heel
veel projecten kunnen verwezenlijken.
We hopen dat alle werkgroepen enthousiast hun plannen in 2022 kunnen realiseren en dat er ook veel
nieuwe (laagdrempelige) activiteiten uitgevoerd gaan worden.
De onderlinge samenwerking van de werkgroepen en onze partners blijft belangrijk, blijf elkaar
opzoeken om zo enthousiast mogelijk door te gaan.
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
Hieronder een overzicht van de werkgroepen van COC Deventer en omstreken.
Een aantal werkgroepen maken in 2022 een herstart of starten op, de andere werkgroepen hebben een
jaarplan ingediend.
-

Apeldoorn (ambassadeurs).
Biseksualiteit.
Cocktail.
Communicatie.
Cultuur.
IJssel Dykes.
Jong & Out.
Ladies Lounge.
Men meet men.
Roze50plus.
Transgenders.
Voorlichting / GSA.
Voorstad.
Zutphen (ambassadeurs).
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BISEKSUALITEIT
Na de covidperiode wordt het hoog tijd de activiteiten van de werkgroep Biseksualiteit op te starten. Dat
plan lag al een tijdje op de plank. Uit literatuur blijkt dat de groep biseksuelen even groot als divers is.
Traditioneel richtte COC Deventer zich vooral op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. In de
media (bijvoorbeeld de serie “Sex education” op Netflix) als ook in de wetenschap (zie Maliepaard)
bestaat een stijgende belangstelling voor het onderwerp ‘biseksualiteit’. De werkgroep wil met
regenboogsubsidie hierover een avond organiseren. Op deze manier kunnen we de verschillende
behoeften peilen. Dit alles in uitdrukkelijke samenwerking met de vrouwengroepen van COC Deventer.
Het idee is dat onderzoeker Emiel Malipaard een bijdrage levert. Vóór de covidperiode heeft hij al
medewerking toegezegd. Afhankelijk van de mogelijkheden zouden we ook nog andere sprekers,
inleiders willen uitnodigen. We denken in verband bijvoorbeeld aan:
 Bastiaan Rosman (regisseur van de documentaire To bi or not to bi -zie Heezik-);
 Raven van Dorst (tv maker);
 Tobi/ Sophie Lakmaker (auteur);
We proberen zoveel mogelijk belangstellenden voor de (avond)bijeenkomst te trekken. Deze kan
georganiseerd worden in bijvoorbeeld het Etty Hillesum Centrum.
We gaan één en ander graag verder uitwerken.
Marco Wilbrik (coördinator werkgroep Biseksualiteit)
Charles Felix (coördinator werkgroep Roze 50+)
Literatuurlijst biseksualiteit
- Felten, H & Maliepaard, E.M. (2015) Handreiking-Biseksualiteit-10-keer-vraag-en-antwoord (MOV6497303-1.0). Utrecht: Movisie
- Greer, M. (2019) Hoe we biseksuelen zien, zegt alles over hoe we naar seksualiteit kijken. In: Vrij
Nederland 18 maart 2019.
- Heezik, C van (2021) Geen fase. In: VPRO-gids 41 (2021)
- Lakmaker, S (2021) De geschiedenis van mijn seksualiteit. Amsterdam: Das Mag.
- Maliepaard E.M. (2018) Bisexual Rhapsody. proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit
- Maliepaard, E.M. (2018). Biseksueel versus panseksueel versus…? In: Raffia Radboud Gender &
Diversity Studies (september 2018) Nijmegen: Radboud Universiteit
- Maliepaard, E.M. (2019) Reactie van Atria op discussiepapers t.b.v. discussiebijeenkomst ‘Seksuele
gerichtheid in AWGB’ van 21 juni 2019 op Ministerie van Binnenlandse Zaken. Amsterdam: Atria,
kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
- Maliepaard, E.M. (2019) De-bi-beweging-in-Nederland-definitieve-onderzoeksrapportage. Amsterdam:
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
- Sex education (2019) Netflix serie
Begroting
Inkomsten
Regenboogsubsidie

1500

Uitgaven
inleiders, avondvoorzitter
reiskosten
publiciteit
zaalhuur

5

1000
300
100
100
1500

APELDOORN (ambassadeurs)
In 2021 is er in Apeldoorn een beleidsmedewerkers LHBTIQ+ gekomen, daar is contact mee en er
liggen plannen om in Apeldoorn wat activiteiten te organiseren. COC Deventer en omstreken zal de
Gemeente Apeldoorn assisteren.

COCKTAIL
Bijdrage jaarplan Cocktail LHBTI-asielzoekers 2022
Activiteiten jaarplan:
- Extra ondersteuning voor coördinator bij intakes, contact onderhouden bij LHBTI-asielzoekers en
plannen en uitvoeren gezamenlijke bijeenkomsten (zowel voor maatjes als voor asielzoekers). Het zou
mooi zijn als er asielzoekers mee kunnen helpen in de voorbereiding en uitvoering.
- Uitbreiding van de maatjes met mn. 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 8x per jaar uitgenodigd voor communitymeeting in zowel
Deventer als in Zutphen.
- LHBTI-asielzoekers hebben 2x per jaar een communitymeeting voor LHBTI-asielzoekers in OostNederland, 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 LHBTIasielzoekers.
Lex Rutgers
coördinator Cocktail COC Deventer

CULTUUR
In 2022 gaan we verder met de kunstlezingen, die in samenwerking met de Bibliotheek Deventer
georganiseerd worden en ook daar plaatsvinden. Als COC Deventer en omstreken doen we weer mee
met de Boekenweek en Kinderboekenweek en als de maatregelen het toelaten, dan starten we weer
met de zondagmiddagfilm. 2022 is een jubileumjaar, bij voldoende animo zullen er nog extra lezingen
georganiseerd worden.
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COMMUNICATIE
In 2022 zal de werkgroep Communicatie via het onderhouden van de website, de wekelijkse digitale
nieuwsbrief en het verzenden van persberichten aandacht vragen voor de geplande COC-activiteiten.
Op verzoek van de betrokken werkgroepen kan ook voor posters, flyers en ander publicatiemateriaal
worden gezorgd. Naast eigen activiteiten wordt ook gekeken naar LHBTI-gerelateerde activiteiten in de
regio; ook deze zullen op de website en in de nieuwsbrief worden opgenomen.
De huidige webmaster heeft aangegeven te willen stoppen vanwege andere werkzaamheden. Er zal
dus een nieuwe webmaster moeten komen en de zoektocht is inmiddels gestart. De huidige webmaster
blijft aan en zal wel voor een goede overdracht zorgen, zodra er een nieuwe webmaster is gevonden.
Verder is versterking van de werkgroep wenselijk m.b.t. het coördinatorschap, het onderhouden van
Instagram en andere SocialMedia.
Vanwege het 50-jarig bestaan van COC Deventer e.o. op 8 maart 2022 wordt gedurende het
jubileumjaar iedere week een interview met een interessante LHBTI-persoon op de COC-website
geplaatst; deze interviews zijn eerder afgenomen ter voorbereiding van de expositie 'Face It; LHBTI in
Deventer' (2021/2022). Ook wordt wekelijks een digitale versie van een editie van het voormalige
afdelingsblad FLIPO op de website geplaatst, zodat eind 2022 de hele oplage (1979-1993) digitaal te
bekijken is.
IJSSEL DYKES
De IJssel Dykes blijven aankomend jaar op donderdag avond sporten en wandelen.
De zaalsporten zijn afwisselend voetbal, volleybal, basketbal en badminton.
Voor iedere sport is er een van de IJssel Dykes dames die de avond voorbereid inclusief een warmingup en training en er wordt afgesloten met een partijtje.
De wandelgroep loopt in en om het centrum van Deventer en de IJssel een wandeling van ruim een
uur.
Als afsluiting wordt er, voor wie dat wil, gezamenlijk een drankje gedronken bij een horeca gelegenheid.
Tijdens de zomervakantie wordt er zoals gebruikelijk een sport-zomerprogramma georganiseerd.
Het streven is en blijft om nieuwe dames te werven en dan vooral wat jongeren zodat de gemiddelde
leeftijd van ruim 50 plus naar beneden gaat.

JONG & OUT
Activiteitenlijst voor volgend jaar:
Ik ben van plan diverse activiteiten te organiseren, als voorbeeld een karaoke, bingo, pub quiz en nog
verschillende andere activiteiten.
Douwe
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LADIES LOUNGE
De Ladies Lounge wil ook in 2022 in blijven voorzien om ontmoetingen te organiseren in een veilige
omgeving wat nog steeds nodig is.
Het biedt de vrouwen de ruimte voor het leggen van contacten, gezelligheid en ontspanning.
Onder genot van een drankje en een hapje wordt er een ongedwongen sfeer gecreëerd en wordt
gehouden in de Fermerie.
Er is nog steeds een goede opkomst en de ervaring leert dat er een grotere opkomst is als er een DJ of
een band optreed.
We hebben in corona tijd een keer een ontmoeting buiten georganiseerd voor 30 mensen , en dat is ook
goed ontvangen, de volgende is gepland op 31 okt 2021 met de band Two Dollar Tuesday.
Voor 2022 hebben we 5 data’ gepland als de omstandigheden het toelaten.
Werkgroep bestaat uit Joke van Schaik / Lida Schuiling/ Gerda Marsman/ Aquine Zondag en Sienie
Musters.

ROZE 50+
Tien keer per jaar organiseert de werkgroep Roze50+ 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. Vóór de corona-uitbraak is de werkgroep Roze50+ begonnen met het project
Support Your Choosen Family (SYCF). Door corona is dit stil komen te liggen. In 2022 nemen we het
stokje weer op. SYCF is een initiatief van Roze 50+ (COC Nederland en ANBO) dat landelijk een
netwerk van supportgroepen opzet. De activiteiten zijn 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.
Daarnaast organiseert de werkgroep activiteiten “met een roze randje” binnen zorginstellingen. In 2022
gaan we daar mee door.
De werkgroep onderhoudt goede contacten zowel met andere werkgroepen in Gelderland en Overijssel
als met de landelijke organisatie.

Begroting
Inkomsten
COC Deventer
Inzamelingen

1500
200

Uitgaven
Huur café Fermerie 10 x € 75
Huur alternatieve ruimtes
Reiskosten
Budget voor activiteiten
Personalia

1700
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750
125
100
625
100
1700

MEN MEET MEN (MMM)
Elke tweede vrijdagavond van de maand organiseert de werkgroep MMM een ontmoetingsavond voor
homoseksuele- en biseksuele mannen. Hierbij staat gezelligheid voorop.Onze voorkeurslocatie is de
kelderbar van de Vrijmetselaars in Deventer. In verband met Covid zijn we tijdelijk uitgeweken naar de
Fermerie in Deventer. We gaan er vanuit dat we in januari 2022 weer terecht in de Vrijmetselaarskelder.
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. 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.
We zijn onder andere van plan twee bijzondere bijeenkomsten te organiseren. In de eerste plaats is dat
een voorstelling van Eric Kollen om zijn ‘Jongenssprookjes’ te presenteren.
Ook wil de werkgroep MMM een informatieavond beleggen over internet daten. Hier blijkt veel behoefte
aan te zijn.
Het concept voor deze bijeenkomst wordt nog verder uitgewerkt. Het idee is dat onder leiding van een
avondvoorzitter een aantal sitebezoekers hun ervaringen vertellen. Ook zullen we ingaan (bijv. met een
beamer) op tips om zo verantwoord mogelijk van dit medium gebruik te maken.
Begroting
Inkomsten

Uitgaven

COC Deventer

1500

Huur loge Vrijmetselaars 10 x 100
1000

Regenboogsubsidie

1500

Budget voor overige activiteiten
500
Voorstelling Eric Kollen
500
(regenboog)
Informatiebijeenkomst internet
1000
daten (regenboogsubsidie voor
avondvoorzitter, huur apparatuur
en zaal , reiskosten etc.)

3000

3000
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TRANSGENDERS
In 2022 wordt gekeken of er voldoende animo is om de activiteiten te herstarten.

VOORLICHTING/GSA
De plannen voor werkgroep voorlichting in 2022 zijn;
-Alle voorlichters zijn getraind in het geven van voorlichting
-Zorgen voor meer bekendheid van de werkgroep zodat scholen en bedrijven ons weten te vinden.
Voorlichting moet na corona weer opnieuw opstarten, we willen de groep goed laten draaien, hiervoor
willen we investeren in kennis en het leren kennen van elkaar om goed voor de dag te komen.

VOORSTAD
In 2021 is op initiatief van een aantal bewoners van Voorstad Deventer een bijeenkomst gestart in het
Enkhuis, een buurthuis in Voorstad Deventer. Bij voldoende succes zullen die bijeenkomsten in 2022
worden voortgezet.

ZUTPHEN (ambassadeurs)
COC in Zutphen in 2022
De situatie in Zutphen is aanzienlijk veranderd sinds de gemeente niet meer samen met de twee
Zutphense COC ambassadeurs optrekt bij de activiteiten gericht op en bedoeld voor de LHBTIcommunity in Zutphen. Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente Zutphen in de nieuwe situatie gaat
opereren. Er is een ambtenaar aangesteld bij de afdeling Welzijn met een speciale opdracht ten
aanzien van het LHBTI beleid. De voorzitter van COC Deventer en de ambassadeurs staan inmiddels in
contact met deze ambtenaar, wat hopelijk snel de nodige duidelijkheid zal brengen over de denkrichting
van de gemeente en over de omvang van de (ambtelijke) inzet. De ambtenaar in kwestie heeft
overigens de functie van Junior Beleidsadviseur. De burgemeester heeft tot nu toe belangstelling
getoond voor het onderwerp.
Zodra over een en ander duidelijkheid bestaat, zullen wij ons nader beraden over onze positie en over
onze activiteiten. Wij verwachten dat onze positie enerzijds die zal zijn van een positief kritische
waarnemer namens de LHBTI community van de gemeentelijke activiteiten, terwijl wij anderzijds eigen
activiteiten zullen ontplooien.
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BEGROTING 2022 – 50-JARIG JUBILEUM

Begroting 2021

Resultaat
2021 tm 3e kwartaal Begroting 2022

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Bestuur en organisatiekosten
Subtotaaltelling
organisatiekosten

0

2.000

0

2100

0

2500

0

2.000

0

2.100

0

2.500

Activiteiten Algemeen

0

500

0

0

0

1500

Biseksualiteit

0

200

0

0

0

300

Cocktail

0

800

1200

2100

0

1800

Communicatie

0

500

0

50

0

500

Cultuur

0

800

0

200

0

800

IJssel Dykes

0

800

0

440

0

1100

Jong&out

0

1000

0

0

0

1000

Ladies Lounge

200

1200

0

100

200

2200

Men Meet Men

200

1200

0

120

200

2200

Roze50+

200

1000

0

170

100

2000

Transgenders

0

600

0

0

0

600

Voorlichting

0

800

0

0

0

800

Voorstad

0

0

0

0

0

300

Zutphen & Apeldoorn
Subtotaaltelling
activiteitenkosten

0

400

0

0

0

400

600

9.800

1.200

3.180

500

15.500

Contributie

4.200

0

5010

0

5.000

0

Subsidie Gemeente Deventer

6.000

0

6000

0

7.500

0

Giften

0

0

0

0

0

0

Vanuit eigen reserve

0

0

0

0

5000

0

10.200

0

11.010

0

17.500

0

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Totaaltelling werkgroepen

10.800

11.800

12.210

5.280

18.000

18.000

Totaal afdeling

10.800

11.800

12.210

5.280

18.000

18.000

Saldo (winst/verlies)

(verlies)

-1000

(winst)

6.930

Controle telling

10.800

10.800

12.210

12.210

18.000

18.000

Subtotaaltelling inkomsten
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