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Voorwoord
Het was een bewogen jaar voor COC Rotterdam e.o. We zijn verhuisd en
dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers is dit uitgemond tot een groot
succes, met nadruk dank hiervoor aan Tineke Teunen en Theodoor Groot. Na
dertig jaar in het oude pand op de Schiedamsesingel 175 komen alle
groepen die bij COC Rotterdam e.o. betrokken zijn nog dichter bij elkaar in
het nieuwe pand op nummer 173.
Na gewenning aan vier verdiepingen en meerdere bijeenkomsten
tegelijkertijd, hebben we het tweede deel van 2016 veel ingezet op
samenwerking tussen de verschillende werkgroepen. Dit is noodzakelijk,
omdat het huidige pand een stuk knusser is dan het vorige pand, maar alle
groepen hebben laten zien dat de samenwerking onderling erg goed loopt
en het is duidelijk geworden dat we allemaal dichter bij elkaar gekomen zijn.
Dit dichter bij elkaar komen zorgt ervoor dat we met een positief gevoel de
toekomst ingaan, want samen vormen wij COC Rotterdam e.o. en samen zijn
o. Dit gevoel van
samenzijn werd vooral duidelijk tijdens de herdenking van de aanslag op
afgelopen juni, toen de gehele gemeenschap
eensgezind, verbonden en geschokt samenkwam.
In dit jaaroverzicht van 2016 is te lezen op welke wijze de werkgroepen en
projecten van en bij COC Rotterdam e.o. met belangenbehartiging, advies
en communicatie zich hebben ingespannen voor de LHBT-gemeenschap in
onze regio. Wij danken iedereen die zich het afgelopen jaar hard heeft
ingezet voor de vereniging of afgelopen jaar is ingestroomd. Dank voor de
vele verschillende vormen van enthousiasme en participatie!
Martin Frank Voorzitter
Rien Boegheim Penningmeester
Eyasu Balcha Bestuurslid
Natalie Dijkdrenth Bestuurslid
Ingmar van Bloois Bestuurslid
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Belangenbehartiging
COC Rotterdam e.o. is een belangenvereniging die zich met alle activiteiten
inzet voor de LHBTI-gemeenschap in stad en omgeving. Het is noodzakelijk
dat ons werk breed gedragen en erkend wordt, onder anderen door de lokale
politiek en stadsbestuur. COC Rotterdam e.o. heeft daarom de werkzaamheden voor de LHBT-gemeenschap extra uitgedragen.
In januari 2016 waren wij bij de
n de Gemeente Rotterdam
in het Timmerhuis. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
grote groep organisaties in de stad toe te spreken over LHBT-emancipatie,
samen met onze partner hierin: Stichting Maanta (die zich inzet voor het
verbeteren van de positie van voormalig vluchtelingen in Nederland).
Tien voorlichters van Veilige School Rotterdam gaven in mei vijf gastlessen
tegelijk op het Grafisch Lyceum, waarbij Hugo de Jonge, Wethouder van
Onderwijs, Jeugd en Zorg en PvdA-raadslid Co Engberts aan elke klas een
bezoek brachten. Na afloop sprak Hugo de Jonge zijn sterke waardering uit
voor de vrijwilligers en benadrukte hij het belang van goede voorlichting. Co
Engberts: "Petje af voor de voorlichters! Ze doen het hartstikke professioneel
en met een flinke portie enthousiasme gaan ze het gesprek aan met de klas.
In de jaren '90 was ik zelf voorlichter; veel thema's zijn hetzelfde maar je merkt
wel dat leerlingen meer weten. Zichtbaarheid is ontzettend belangrijk, want
we zijn er nog lang niet."
In mei 2016 was voorzitter Martin Frank panellid bij een bijeenkomst over
samenleven, islamofobie en andere vormen van discriminatie, georganiseerd
door de PvdA. Hiernaast was COC Rotterdam e.o. op meerdere iftars
vertegenwoordigd, onder meer op die van politieke partij NIDA (Esselam
Moskee) en op de iftar van SPIOR (Yunus Emre).
Tijdens de Rotterdam Pride had COC Rotterdam diverse publieke activiteiten
en gaf zij, samen met partner RADAR, een workshop aan docenten over het
behandelen van seksuele diversiteit in het onderwijs. Op Coming Out Day
heeft COC Rotterdam e.o. scholen in het zonnetje gezet die een bijzonder
prestatie verrichten op het gebied van aandacht voor seksuele diversiteit en
op Paarse Vrijdag hebben wij alle scholen in de stad een brandbrief gestuurd
en hen opgeroepen meer aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.
In oktober 2016 was bestuurslid Eyasu Balcha panellid bij een discussie over
homo-emancipatie, georganiseerd door D66. Dezelfde maand ging COC
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Rotterdam e.o. met andere LHBT-organisaties in gesprek met de Hogeschool
Rotterdam over de ophef die was ontstaan rondom het hijsen van de
regenboogvlak op Coming Out Day. Op deze Coming Out Day werd COC
Rotterdam e.o. uitgenodigd het regenboogzebrapad in Maassluis in gebruik
te nemen. Naast gemeenteraadsleden en voorganger Martijn van Leerdam
was bestuurslid Ingmar van Bloois aanwezig om dit mooie gebaar naar de
LHBT-gemeenschap aldaar in gebruik te nemen.
Om ons bekend te maken bij de nieuwe aanwas studenten in de stad waren
wij duidelijk aanwezig op de Eurekaweek. Door middel van actief flyeren, veel
praten met de nieuwe studenten en andere organisaties en verenigingen,
zichtbaar door de Veilige Schoolshirts hebben wij een goede indruk gekregen
van de nieuwe groep studenten. Hiernaast hebben wij ook goede contacten
gelegd met geïnteresseerden voor COC Rotterdam e.o. en zo is er een aantal
nieuwe vrijwilligers uit voortgekomen.
Afgelopen jaar heeft COC Rotterdam e.o. de noodzaak van haar werkzaamheden en de staat van sociale acceptatie in de stad en omgeving meerdere
malen toegelicht bij lokale media, zoals bij Radio Rijnmond, Radio Capelle
Zichtbaarheid van COC
Rotterdam e.o. wordt vergroot door deze mediaoptredens en deze zijn
succesvol gebleken, omdat mensen die ons niet kennen weer met ons in
aanraking komen.
Een van de meest sprekende gebeurtenissen was op dinsdag 14 juni, toen
COC Rotterdam e.o. met andere LHBT-organisaties een solidariteitsbijeenkomst organiseerde n
nachtclub Pulse in Orlando, Florida. De opkomst was groot en de verbondenheid binnen de LHBT-gemeenschap was sterk voelbaar.
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COC Online
Achter de schermen wordt hard gewerkt om onze website op de bezoeker op
de beste manier aan te spreken en dat houdt in dat ook de mobiele versie en
tabletweergave worden geperfectioneerd. De website van COC Rotterdam
e.o. (www.cocrotterdam.nl) e.o. is in 2016 veel bezocht en daar mogen we
trots op zijn.
Per dag hebben gemiddeld 46 mensen de website bezocht en deze bekeken

veel informatie en geeft duidelijk zicht op de activiteiten die bij COC
Rotterdam e.o. worden gehouden.
Niet alleen de activiteiten van het COC krijgen veel aandacht, ook activiteiten
van partners binnen regio en stad Rotterdam. Hiernaast bieden wij ook
informatie over landelijke en internationale ontwikkelingen op LHBT-gebied.
Steeds meer mensen vinden de weg naar onze Facebookpagina. Waar we
dit opgelopen tot ruim 700 aan het eind van het jaar, een stijging van 40%.
Afgelopen jaar is COC Rotterdam e.o. meer naar buiten getreden via

Communicatie via Facebook loopt snel en effectief, want in een kort
tijdsbestek worden veel mensen bereikt. Hierbij horen juist ook mensen die
nog niet bij het COC betrokken zijn en dit is een groep die wij willen laten
zien dat wij er zijn, dat wij er zeker ook voor hen zijn en dat wij hen ook bij ons
willen betrekken.
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Informatie & Advies
De vrijwilligers van Informatie & Advies hebben globaal hetzelfde werk
gedaan als in 2015. Er zijn in totaal 158 hulpvragen behandeld: 74 telefonisch,
46 via e-mail en er zijn 38 individuele gesprekken gevoerd. In zestien keer van
deze gevallen zijn hulpvragers meer dan één keer langsgekomen en zij zijn
daarbij door onze vrijwilligers begeleid in hun proces.
Hulpvraag
In vijf gevallen is Informatie & Advies benaderd door ouders die onze hulp
vroegen voor hun kind en het aantal mensen dat met een asielvraag kwam
bleef ongeveer gelijk aan het aantal in 2015. Er was wel een toename in het
aantal hulpvragen van transgenders. Een nieuwe groep zijn tweede en derde
generatie van mensen met een migrantenafkomst die, hoewel cultureel niet
altijd geaccepteerd, wel openlijk willen zijn wie ze zijn.
Ook het aantal vragen dat via instellingen bij ons kwam bleef gelijk. De helft
komt van instellingen die hulp vragen voor een cliënt, de andere helft betreft
studenten die een onderzoek willen doen naar of een scriptie schrijven over
geïnterviewd door leerlingen en studenten. Het verslag en de bespreking
daarvan in klassen geeft een mooie bijdrage aan het vergroten van de kennis

Coming in
een homokroeg gegaan om te wennen aan een homobar en contact te leren
(en durven) zoeken met anderen. Voor deelname werd een intakegesprek
gehouden.
Groepsbegeleiding
Van oktober tot en met december is een introductiegroep gehouden voor
mensen die moeite hebben met hun coming out. Zij hebben ondersteuning
nodig in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in hun omgeving en
het opnieuw vormgeven van hun sociale leven. In acht avonden bespraken de
groep. Het gaat om onderwerpen met betrekking tot de relatie met familie,
een toekomst met of zonder kinderen, religie, mensen ontmoeten, relaties,
etc. Dit najaar waren er zeven deelnemers, één deelnemer heeft het traject
tussentijds afgebroken.
Afgelopen jaar was dus een druk jaar voor onze vrijwilligers. Van drie
vrijwilligers hebben wij in de loop van het jaar afscheid genomen, want de
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werkzaamheden waren moeilijk in te passen in het privéleven of het sloot
onvoldoende aan bij hun wensen/vaardigheden. Op dit moment bestaat de
werkgroep Informatie & Advies uit zes vrijwilligers.
Vooruitblik
In 201
die asiel aanvragen. Ook wordt de informatieverstrekking aangepast door een
nieuwe website en Facebookpagina en natuurlijk gaan wij door met het
ondersteunen van mensen die om onze hulp vragen.
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Jong & Out
Jong en Out is bedoeld voor LHBT-jongeren tot en met achttien jaar die
elkaar eens in de maand kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. Deze
veilige omgeving zorgt ervoor dat elke jongere zichzelf kan zijn en zich ook
vrijer kan voelen. De jongste bezoeker van Jong & Out is dertien jaar oud, de
gemiddelde leeftijd is zestien jaar en per meeting ontvangen wij tussen de
vijf en tien bezoekers.
In 2015 zijn we begonnen met activiteiten buiten het COC pand en dit is in
2016 voortgezet. Zo zijn de vrijwilligers die Jong & Out begeleiden met de
jongeren gaan schaatsen en we zijn op bezoek geweest bij een
andere Jong & Out. Buiten het pand van COC Rotterdam e.o. is er op het
speelplein een watergevecht gehouden, hebben we meerdere keren samen
gekookt en was er een bijeenkomst waarbij films werden gekeken.
Door de verschillende mogelijkheden kunnen we de bekende en regelmatige
bezoekers enthousiast maken voor Jong & Out en nieuwe, nog
onwennige, jonge bezoekers ook de kans geven om het COC voor een eerste
keer te bezoeken.
In samenwerking met COC Nederland vergroten wij de bekendheid en
betrokkenheid bij Jong & Out. Door meer aandacht aan deze groep te
besteden tijdens de voorlichtingen van Veilige School Rotterdam hopen wij
dat LHBT-jongeren die thuis of met vrienden niet over hun geaardheid en
vragen kunnen spreken naar ons toekomen. Voor jongeren van deze leeftijd
zijn niet veel geschikte en veilige plaatsen om naartoe te gaan en daar springt
Jong & Out op in.
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Marlène
Marlène is de maandelijkse avond voor en door vrouwen bij COC Rotterdam
e.o. Uit zowel stad als regio komen vrouwen naar deze avond en gemiddeld
zijn er veertig vrouwen op een Marlène-avond te vinden. Door de verhuizing
naar nummer 173 en andere vrouwenavonden in de stad op avonden dat
Marlène ook haar avond organiseert, is besloten dat Marlène het beste op
vrijdagavond georganiseerd kan worden en dit loopt goed.
Marlène is een toegankelijke café-avond waar alle vrouwen welkom zijn. In
verband met de verplaatsing naar vrijdagavond valt Marlène samen met de
Meet & Greet en de mannen die op dat moment binnenwandelen kunnen
gezellig meegenieten en samen iets drinken.
De avonden starten met een twee gangendiner en daarna een optreden en
een DJ. In 2016 hebben wij negen avonden georganiseerd, in verband met
de zomer en de verhuizing waren we niet geopend.
01-2016

Nicole Snaas met Angelique van Hest & DJ LaLique

02-2016

Judith de Graaf en Alice Wessels & DJ Sweety

03-2016

Marlène Literair met Adrienne Nijssen. Optreden van Melissa
van Houten

04-2016

Verjaardagsfeest Marlène met optredens van Nicole Snaas en
Alice Wessels, begeleid door Angelique van Hest & DJ LaLique

05-2016

Zomerse klanken van Dalal Marouf, DJEt vinyl party

06-2016

Alice Wessels en Merel Moistra & DJEt vinyl party

10-2016

Blond Beautiful and Outrageous met Hansje van Ravensteijn en
Angelique van Hest, en optreden van Christel Schols en Martine
Hoeve

11-2016

Angelique van Hest and Friends

12-2016

Decemberkersteditie met Les Belles Biennes

OOXO!
Het is van groot belang dat iedere LHBT-er een plek heeft om naartoe te
kunnen. Niet iedereen kan terecht of voelt zich thuis op alle plekken, daarom
stond in 2016 iedere eerste zondag van de maand de deur open voor
voor deze groep zorgen wij voor een veilige plaats waar de bezoekers van
OOXO! elkaar kunnen ontmoeten en praten met anderen in een veilige
omgeving.
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Ouderenbeleid
Voor de oudere LHBT-er is de Zondagmiddagsalon; deze wordt maandelijks
op de laatste zondag georganiseerd. COC Rotterdam e.o. richt zich zowel op
de mobiele oudere LHBT-er als de minder mobiele.
Ontmoeting en bijpraten is een belangrijk speerpunt van COC Rotterdam
e.o. Voorafgaand wordt meestal een half uur uitgetrokken om met elkaar te
praten, want het met elkaar converseren moet de hoofdmoot blijven. Veel
gasten kennen elkaar door de regelmatige bezoeken aan de andere roze
salons in Rotterdam en regio bezoeken.
Omstreeks 18:00 uur hebben de bezoekers de mogelijkheid gezamenlijk te
eten, dit voor een klein
en twintig gasten die deelnemen aan dit gezellig en smakelijk samenzijn, dat
tot ongeveer 20:00 uur duurt.
Voor ouderen die hun huis moeilijk willen of kunnen verlaten neemt COC
project wordt gecoördineerd door de Stichting MARA.
Hiernaast neemt COC Rotterdam e.o. deel aan het ROOR, het Roze Overleg
Ouderenbeleid Rotterdam, dat vier keer per jaar wordt gehouden. Ongeveer
vijftien partijen zijn betrokken bij het ROOR en sinds kort heeft COC
Rotterdam e.o. het voorzitterschap op zich genomen, omdat onze vereniging
het ouderenbeleid hoog in het vaandel heeft staan.
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Secretariaat
Het Secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 13:30 17:00 uur en onze
vier vrijwilligers houden zich om beurten bezig met mensen die de hulp van
COC Rotterdam e.o. nodig hebben.
Dit gaat om het bedienen van de telefoon en het zo goed mogelijk
beantwoorden van binnenkomende gesprekken als het gaat om informatie
en advies. Hiernaast zorgen de vrijwilligers ervoor dat de emailberichten
worden gelezen, beantwoord en doorgestuurd waar nodig. Door het werk van
het Secretariaat krijgen belanghebbende mensen de juiste e-mails binnen
waardoor adequaat gereageerd kan worden op vragen en voorstellen.
Geplande evenementen bij COC worden door het Secretariaat bijgehouden
in de agenda en er wordt voor gezorgd dat belanghebbenden hiervan op de
hoogte zijn, zowel intern als extern. Ditzelfde geldt voor de post en het
ledenbeheer. Op het Secretariaat wordt bijgehouden wie lid is, wie welke emails en welke poststukken ontvangt en wie bij welke werkgroep betrokken
is. Het komt weleens voor dat iemand tijdens kantooruren voor de deur staat
en de vrijwilligers van het Secretariaat vangen deze persoon op.
Telefonisch, via groepsmail en vergaderingen houden de vrijwilligers elkaar
op de hoogte van wat gebeurt. Eventuele bijzonderheden worden in het
logboek geschreven zodat iedereen hiervan op de hoogte is.
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Transcafé Rotterdam
De werkgroep transgenders zet zich in voor de verbetering van de positie van
transgenders in regio en stad Rotterdam. In 2016 hebben wij advies en
voorlichting mogen geven aan medewerkers van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, hogescholen, huisartsen en assistenten,
afstudeerders en een veelheid aan Rotterdamse organisaties en instellingen.
Voorlichting
Enkele vrijwilligers van de werkgroep zijn bij het trainingsweekend van Veilige
School Rotterdam geweest en daar hebben zij hun presentatievaardigheden
kunnen verbeteren. Hiernaast hebben zij de huidige groep voorlichters meer
informatie gegeven zodat zij kunnen inspelen op vragen die aan de orde
komen. Er is veel samenwerking geweest met andere organisaties. Transcafé
kent steeds meer bekendheid en dit niet alleen in de Randstad. Ook mensen
uit andere provincies weten ons te vinden.
Bezoekers
Het aantal bezoekers verschilt per avond; mensen die verder in het traject zijn
en gegroeid zijn zien we minder vaak terug omdat ze hun plek weer hebben
gevonden. Gemiddeld vijftien mensen eten mee en er zijn ruim honderd
unieke bezoekers. Per avond zijn er dertig bezoekers en wij zien altijd nieuwe
mensen. Groei en wisseling is noodzakelijk voor het groepsgevoel, want er
ontstaan vriendschappen en onderlinge steun blijkt erg effectief. De kwaliteit
en het belang van het Transcafé wordt erkend en we worden vaak via mondtot-mondreclame aanbevolen. Organisaties en bezoekers weten ons steeds
vaker te vinden, zowel digitaal als bij de avonden in COC Rotterdam e.o.
Tijdens de Rotterdam Pride heeft het Transcafé zich veel laten zien. De flyer
die gemaakt is werd verspreid bij het VUmc, het ziekenhuis waar bijna alle
transgenders komen. Ook scholen en huisartsen hebben onze flyer gekregen.
We hebben workshops gegeven, presentaties verzorgd en interviews
gegeven. Het combineren van verschillende doelgroepen is goed voor de
integratie, want op deze manier leren mensen elkaar kennen en respecteren.
Coming Out Day
Transcafé heeft zich samen met mensen van andere organisaties maanden
ingezet om een theatervoorstelling uit te voeren. De voorstelling werd ten
tonele gebracht in Theater aan de Schie en de voorstelling was zo goed als
uitverkocht. Met de pure verhalen die gebracht werden lieten we elkaar meer
zien van ieders belevingswereld. Met een lach en een traan hebben wij ogen
kunnen openen en de reacties waren erg goed. Zo goed zelfs dat wij ook in
2017 weer een voorstelling zullen geven.
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Veilige School Rotterdam
Veilige School Rotterdam is het voorlichtingsproject van COC Rotterdam. VSR
verzorgt lessen op scholen over seksuele diversiteit en onze voorlichters
gebruiken daarbij een professioneel ontwikkelde methodiek. Elke voorlichter
krijgt een training door een professionele trainer. Wij organiseren intervisiebijeenkomsten om elkaar en de methodiek scherp te houden.
Diversiteit
Ons team bestaat uit voorlichters van allerlei achtergronden. De diversiteit is
zichtbaar in de leeftijd, geslacht, culturele en etnische achtergrond. Onze
voorlichters zijn daarom in staat een verbinding te leggen met de leerlingen.
Het persoonlijke verhaal van elke voorlichter speelt dan ook een belangrijke
rol..
Ruim zeventig voorlichtingen
Kwalitatief is 2016 een mooi jaar geweest, kwantitatief is dit niet altijd
merkbaar. We zijn er bijzonder trots op dat wethouder Schneider vijf
voorlichtingen heeft bijgewoond. VSR heeft op die dag op het Grafisch
Lyceum aan vijf klassen tegelijkertijd LHBT-voorlichting verzorgd. De 73
voorlichtingen zijn verzorgd op alle niveaus en alle leerjaren. Het grootste
aantal voorlichtingen is gegeven aan vmbo-klassen. Ook zijn er veel
voorlichtingen gegeven aan leerlingen in het eerste leerjaar. Verder is voor
het eerst een voorlichting verzorgd op de Hogeschool Rotterdam, aan
studenten van de lerarenopleiding Biologie.
Nieuwe scholen
De intensivering van de scholenwerving heeft geleid tot voorlichtingen op vier
nieuwe scholen. Op de overige scholen zijn wij in eerdere jaren al actief
geweest. Deze scholen vragen vaak jaarlijks voorlichtingen bij ons aan.
Hierdoor profiteren de leerlingen optimaal van onze doorlopende leerlijn

Coördinatieteam uitgebreid en versterkt
In 2016 is veel energie gestoken in scholencontacten en het werven van
nieuwe contacten. VSR heeft een professionele kracht aangetrokken om
daarbij te ondersteunen. Ondanks de intensivering is het resultaat niet
optimaal. De resultaten reflecteren helaas niet de tijd en moeite die is
gestoken in het aanschrijven van nieuwe scholen. Voor de toekomst wordt
gekeken naar effectievere manieren van scholenwerving. Eind 2016 heeft een
even groot aantal nieuwe, potentiële voorlichters zich gemeld. In het
komende jaar worden deze opgeleid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige
voorlichters.

14

Wereldaidsdag
COC Rotterdam neemt binnen de groep Wereldaidsdag Rotterdam een
prominente plaats in. Stichting Mara voert de coördinatie en verzorgt de
aanvragen bij fondsen. Zo biedt het COC plaats aan verschillende activiteiten
rondom Wereldaidsdag, regelt de vereniging vergunning en andere randvoorwaarden die voor de publieksactiviteit van belang zijn.
In de week voorafgaand aan Wereldaidsdag vond op 25 november de
HIVnetwerkborrel plaats bij COC Rotterdam e.o. Op 2 december
organiseerde Stichting Untenu een benefietbijeenkomst met een
Cambodjaans diner samen met de Hiv eetgroep. Na afloop werd de

Ook in 2016 vond de publieksactiviteit op de Vlasmarkt plaats. Een ideale en
centraal gelegen locatie in het centrum van Rotterdam. Ook dit jaar was de
GGD-bus voor de HIV-sneltest aanwezig, een tent voor informatie en advies
en een kop koffie of thee. In 2016 kwam FunX radio met haar radiotruck om
onder een breed publiek aandacht te vragen voor mensen met HIV of AIDS
en om veilige seks onder de aandacht te brengen. In het radioprogramma
schonken ze hieraan uitgebreid aandacht.
De bekendheid van FunkX radio bij het jonge publiek bleek al snel. Met een
zestal vrijwilligers van FunX en mensen van de organisatie spraken zij op de
Hoogstraat vooral jonge mensen aan en confronteerden hen met de vraag of
ze wel veilig vrijen, een HIV-sneltest wilden doen en of ze mensen met HIV
kenden. Het aantal sneltesten is in vergelijking met 2015 verdubbeld tot
ongeveer vijftig. Dit is ongeveer het maximum wat op een dag met één
Gezondheidsbus en een klein aantal verpleegkundigen mogelijk is.
COC Rotterdam heeft ook in 2016 weer een film georganiseerd bij filmhuis
Lantaren/Venster
Gonna
In de filmdocumentaire laat een Israëlische homoman zijn thuisland achter
zich, omdat hij botst met zijn religieuze familie vanwege zijn geaardheid. In
London wordt hij met HIV besmet en krijgt daardoor nog extra problemen.
Uiteindelijk keert hij terug naar Israël en wordt daar actief wordt in de HIVhulpverlening.
Na afloop was een borrel waarbij vrijwilligers van COC als gastheer of -vrouw
optraden. Bijna honderd mensen hebben de film bezocht. Er werd rond 1
december meer georganiseerd door leden van de werkgroep: zo werd door
Stichting Mara en COC Rotterdam voor de eerste keer een dialoogtafel
georganiseerd voor mensen met HIV.
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Financiën
Inkomsten
Ledengelden
Donaties
Subsidies
Aanbesteding
Opbrengsten voorlichting
Baromzet
Overig

10.703,93
4.035,00
19.300,00
7.500,00
-40,00
13.669,78
6.593,42

61.762,13
Uitgaven
Inkoop Bar (incl. eigen gebruik)
Algemeen
Huisvesting
Kantoor & Website
Drukwerk & Porti
(Reis)kostenvergoedingen
Representatie intern en extern
Bankkosten & beheer
Projectkosten

6.847,52
732,32
54.922,54
2.182,08
914,23
1.196,45
3.640,42
966,02
6.682,74

78.084,32

Resultaat
Vrijval reserve pand

-16.322,19
6.916,86

-9.405,33
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Balans per 31 december 2016
Bankrekeningen
Kas
Vorderingen
Borgsommen

26.800,35
1.895,46
12.066,50
2.703,00

43.465,31

Overige Reserve
Resultaat
Bestemmingsreserve VSR
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen

16.302,04
-9.405,33
16.354,03
7.714,57
12.500,00

43.465,31
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Contactgegevens
Martin Frank
Voorzitter
martin@cocrotterdam.nl
Rien Boegheim
Penningmeester
rien@cocrotterdam.nl
Eyasu Balcha
Bestuurslid
eyasu@cocrotterdam.nl
Natalie Dijkdrenth
Bestuurslid
natalie@cocrotterdam.nl
Ingmar van Bloois
Bestuurslid
ingmar@cocrotterdam.nl
COC Rotterdam e.o.
Schiedamsesingel 173
3012 BB Rotterdam
Tel 010

41 41 555

secretariaat@cocrotterdam.nl
www.cocrotterdam.nl

