“Nee, ik vind het niet gewenst dat je folders uitdeelt. Islamitische
studenten zouden zich geschoffeerd kunnen voelen”
Medewerker D, Faculteit Rechtsgeleerdheid EUR

JAARVERSLAG 2008
COC Rotterdam

“Het was helemaal goed vandaag. De voorlichting is heel goed
ontvangen door onze deelnemers. Meer respect, begrip en kennis is
zeker bereikt.”
ROC Zadkine over de voorlichting van HOI
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Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag 2008. Op de voorkant van het Jaarverslag staan twee
statements over het werk van het COC Rotterdam. Ze geven helder aan waarom het COC
in 2008 nodig was, en ook in 2009 nodig zal zijn. Toelichting is overbodig.
Het Jaarverslag zelf geeft een indruk van de activiteiten die het COC Rotterdam in 2008
heeft ontplooid. Wie dat beeld wil completeren is van harte uitgenodigd met de
coördinatoren, vrijwilligers en het bestuur het gesprek aan te gaan. Coördinatoren van de
werkgroepen hebben een spilfunctie binnen het COC Rotterdam, en zijn één van de
belangrijkste steunpilaren van de vereniging. En de kracht van vrijwilligers is waar het
COC Rotterdam op draait, en trots op is. Wie de moeite neemt langs te komen kan dat
zelf ervaren.
Bestuur COC Rotterdam, Maart 2009
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Terugblik 2008
Het COC Rotterdam is in 2008 op de ALV van bestuur gewisseld. Het beleid van het oude
bestuur is voortgezet, en nieuwe accenten zijn aangebracht. De wisseling van het
bestuur heeft natuurlijk gevolgen gehad: doordat de nieuwe bestuursleden deels nieuw
waren binnen het COC Rotterdam, en elkaar nog niet kenden is in het begin veel
aandacht geschonken aan het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van
samenwerking. Dat is niet altijd gemakkelijk geweest. De homo-gemeenschap in
Rotterdam is divers, en dat geldt ook voor het bestuur.
In 2008 heeft het bestuur ingezet op het instandhouden van de (vrijwilligers)organisatie
en nakomen van de verplichtingen met de gemeente. Met gesprekken, daadwerkelijke
ondersteuning en het vormgeven van activiteiten. Hierin gaat veel tijd zitten, want het
aantal vrijwilligers en hun inzet is groot, maar het aantal vrijwilligersuren vormt ook de
beperkende factor, en op onderdelen vallen gaten.
In 2008 zijn ook gedachten gevormd over de strategie ten aanzien van de organisatieontwikkeling. Wij zullen dit verder vormgeven als open proces, d.w.z. door het betrekken
van vrijwilligers en leden bij formuleren van doelstellingen. Hierbij heeft het bestuur wel
een aantal uitgangspunten:
1. Het COC Rotterdam is en blijft een vrijwilligersorganisatie, want daarin ligt de
kracht van de organisatie.
2. We willen de vrijwilligersorganisatie professionaliseren. Door te kijken welke
vaardigheden vrijwilligers nodig hebben in de functie die ze vervullen kan de
kwaliteit van activiteiten en het plezier van de vrijwilligers worden verhoogd. In
2009 gaan we dit sterker vorm geven. De rol van coördinatoren zal worden
versterkt.
3. We willen de zichtbaarheid van homo’s in Rotterdam verder vergroten, en de
ingezette lijn en de prestaties die met COC 60 jaar out zijn neergezet vasthouden
en waar mogelijk versterken.
4. COC Rotterdam is een open organisatie. We gaan de dialoog aan met
andersdenkenden, ook al doet ons dat soms even slikken: voor ons betekent de
dialoog dat acceptatie van homoseksualiteit is geen voorwaarde voor het aangaan
van het gesprek. Die acceptatie is natuurlijk wel het doel ! We gaan de dialoog
aan met een zelfbewuste houding: homo zijn is oké ! Wie er niet zo over denkt –
delen van de moslimgemeenschap, conservatieve christenen en groepen andere
Rotterdammers – zal zich nog in positieve zin moeten ontwikkelen, en het COC
Rotterdam levert daaraan een positieve bijdrage. Iedereen – homo en hetero –
die daaraan wil meewerken is uitgenodigd met ons samen te werken.
Ten aanzien van ‘de stad’ en ‘regio’ kan worden geconcludeerd dat het COC Rotterdam
nog veel werk te doen heeft. De uitdaging voor de organisatie worden steeds groter nu
de tweede emancipatiegolf grotendeels voltooid is. Dit betekent dat voor ‘gewone’
Rotterdam het COC Rotterdam zichtbaarheid en sociale acceptatie bevordert.
Tegelijkertijd blijft er een grote groep bestaan die ondersteuning nodig heeft, en waar de
klassieke reflex ‘homoseksualiteit komt hier niet voor’ steeds meer inzet vraagt: deze
groepen zijn nog niet toe of vinden het te lastig homoseksualiteit te erkennen en een
passende inzet erop te plegen, zoals bijvoorbeeld in de zorg, bij bepaalde groepen
Rotterdammers.
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Net als in 2007 was in 2008 het COC Rotterdam een veelgevraagde participerende partij.
De vraag naar participatie van het COC Rotterdam overstijgt het aanbod, zodat we hier
gedwongen zijn keuzen te maken. Uit de uitnodigingen blijkt overigens nogal eens dat
impliciet aangenomen wordt dat het COC Rotterdam dienstverbanden heeft met
professionals die voor het COC werken: afspraken worden meestal overdag gepland.
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Verantwoording Gemeentelijke subsidie: Prestaties & Activiteiten
In de volgende paragrafen is de verantwoording per activiteitenveld opgenomen. Naast
verantwoording aan de ALV dient deze als verantwoording aan de gemeente Rotterdam,
de subsidieverstrekker.
De werkrelatie met de gemeente is goed en stabiel. Wij zijn een professioneel
aanspreekpunt voor de gemeente en de gemeente ondersteunt ons en is toegankelijk.
Wel enkele opmerkingen gemaakt worden: de gemeente verwacht veel – op onderdelen
teveel – van de vrijwilligersorganisatie COC Rotterdam. Dit uit zich in het feit dat de
gemeente welbeschouwd de onze prestaties voor een koopje krijgt aangeboden. Dit
wordt verder versterkt door de voortschrijdende bureaucratie, waarin wij
verantwoordelijk worden gemaakt voor prestaties die wij niet volledig kunnen beheersen.
Onze activiteiten voor de begroting 2010 zullen erop gericht zijn een betere balans te
vinden tussen de wijze waarop prestaties gedefinieerd worden, de financiële bijdrage van
de gemeente als subsidiegever mede in relatie tot de overige financieringsbronnen
(lidmaatschapsgelden en bar-inkomsten). Wij zullen ook meer steun vragen aan de
gemeente als partner in beleid, omdat zij een deel van onze randvoorwaarden
beheersen.

1.1

Activiteit Belangenbehartiging en emancipatie

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Bewaken van de belangen van holebi’s inzake kwesties in relatie tot de teruglopende
maatschappelijke acceptatie.
Resultaten 2008
Het verzamelen van meldingen: zie verslag Telefoon en Inloop.
In de verslagperiode werd de eindpublicatie van COC 60 jaar OUT aangeboden aan
wethouder Kaya. De publicatie werd verspreid naar een brede kring van betrokkenen.
Het voorjaar van 2008 kenmerkte zich eerder in positieve dan zorgelijke ontwikkelingen.
Het COC Rotterdam is tevreden met het besluit van het college van B&W om de
koplopersovereenkomst met de Minister van OCW Ronald Plasterk te ondertekenen. Het
COC Rotterdam was in maart 2008 vertegenwoordigd bij de ondertekening van en
wethouder Kaya, in aanwezigheid van prinses Maximá.
Er is ook sprake van internationale contacten met de homobeweging in de Poolse
zusterstad van Rotterdam, Gdansk, over de inzet van de middelen die vorig jaar door
middel de leden van COC Rotterdam zijn ingezameld. De bestemming hiervan zal later dit
jaar in overleg met COC Leiden en COC Haaglanden worden bepaald. Inmiddels is een
deel van het geld uitgekeerd ten behoeve de aankoop van een megafoon.
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2007 en begin 2008 stonden voor het COC in het teken van 60jaarOUT. Deze activiteiten
hebben onmiskenbaar bijgedragen aan de zichtbaarheid van homo's en lesbo's in
Rotterdam. Voor het verslag van deze activiteiten verwijs ik u naar de stukken die wij
naar JOS hebben gestuurd.
In najaar 2008 zijn gesprekken met de politie aangegaan over negatieve publiciteit
rondom ontmoetingsplaatsen in Hoek van Holland. Met de politie zijn nadere afspraken
gemaakt en contacten gelegd.
Op basis van een bedreiging aan het adres van het COC Rotterdam is een aangiftetraject
gestart. Emancipatie betekent ook het wegnemen van drempels bij aangifte. In 2009 is
gebleken dat de politie inadequaat heeft gereageerd op de poging tot aangifte, en blijken
de drempels te komen tot een goede aangifte en afhandeling ook binnen de politie
Rotterdam-Rijnmond te liggen: of sprake is van een incident zal nog moeten blijken.
Inmiddels is contact gelegd met de politie.
In diverse overleggen en bijeenkomsten is contact gelegd met andere organisaties die
een positieve rol kunnen spelen in het halen van de doelstellingen van COC Rotterdam.
Het betreft één ‘allochtone zelforganisatie’.
Zin het kader van de kwestie rond de Rotterdamse huisarts van Santen is een voorstel
gestuurd naar een partnerorganisatie.

1.2

Activiteiten voor allochtone homo’s en lesbo’s

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Bevorderen van emancipatie van deze doelgroep
Resultaten 2008
COC Rotterdam heeft de volgende activiteiten ontplooid voor allochtone homo’s en
lesbo’s.
Ten eerste de organisatie van de maandelijkse reguliere Gay Mix, gericht op de
emancipatie van de doelgroep. 2008 heeft in het teken gestaan van het creëren van een
laagdrempelige activiteit. Naar de mening van de bezoekers, die hierover zijn
geraadpleegd, is hieraan voldaan. Via de reguliere Gay Mixen zijn de tientallen bezoekers
waar nodig geholpen met informele gesprekken, het leggen van onderlinge contacten en
doorverwijzingen naar andere COC Rotterdam diensten of overige instellingen.
Eens te meer is gebleken dat veel homo’s met een allochtone achtergrond het niet
makkelijk hebben en hoge drempels ervaren rondom hun homoseksuele identiteit en
coming out. Dit vergt blijvende en creatieve aandacht, en de gemeente zal deze
initiatieven anders moeten gaan steunen, om het effect van de huidige activiteiten te
vergroten.
Wij zijn er trots op dat een deel van de activiteiten in 2008 zijn georganiseerd door
jongeren die hun coming out net achter de rug hebben gehad.
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Ten tweede zijn in 2008 ook twee bijzondere optredens geweest, de eerste – tijdens de
reguliere Gay Mix – van de opkomende artiest Vangelis, die vanwege zijn openheid over
zijn geaardheid een voortrekkersrol vervult in de hindoestaanse gemeenschap.
De tweede bijzondere activiteit was de in samenwerking met Black en White Baby
opgezette Gay Mix Special op lokatie. Hierbij is een bezoekersaantal van 70 behaald, en
en is samengewerkt met de GGD voor de preventie van SOA. Het feest trok een
doelgroep met een andere (etnische) achtergrond aan dan op de reguliere Gay Mix,
hetgeen nieuwe informatie en contacten heeft opgeleverd.
De subsidie voor activiteiten voor allochtonen homo’s en lesbo’s is pas in de 2e helft van
2009 verstrekt, en dit heeft een wissel getrokken op de zekerheid van de organisatie, het
enthousiasme van de vrijwilligers en de mate waarin met nieuwe vormen van publiciteit
kon worden gewerkt. Het is onwenselijk dat dit opnieuw gebeurt

1.3

Activiteit Voorlichting algemeen en gericht

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Het vragen van aandacht bij politiek, pers en publiek en bekend maken van ons aanbod
Leed & zorg, alsmede uitgeven van persberichten.
Resultaten
De activiteiten van het COC verschijnen regulier in de rubriek “Gay” van het gratis
verspreide blad NL010.
Er werden persberichten verzonden bij de start van de ontmoetingsavond voor
internationale studenten 0031, bij de benoeming van het nieuwe bestuur en bij de
activiteiten rond de internationale dag tegen homofobie (17 mei). Deze berichten worden
in het algemeen goed opgepakt, met name door het Algemeen Dagblad en de
radiozender Rijnmond. Rijnmond heeft een interviewreeks met COC leden over coming
out verhalen opgenomen en uitgezonden op en rond 17 mei. Het COC werd benaderd
door media bij de publiciteit over de huisvesting van Apollo.
Ons ledenblad Zinnen wordt ook ter informatie aan de fracties in de Rotterdamse
gemeenteraad en de pers gezonden. Op onze website www.cocrotterdam.nl is voor
het algemene publiek een volledig overzicht van al onze activiteiten te vinden, met
inbegrip van de oude edities van ons ledenblad.
In 2008 is ook een nieuwe COC voorlichtingsfolder gemaakt
Het COC leverde een bijdrage aan de stand van Rotterdam Verkeert/I2 Rotterdam tijdens
het Dunya festival.
Ook tijdens de Eurekaweek was COC Rotterdam present en is een folder verstrekt aan
alle nieuwe eerstejaarsstudenten.
Daarnaast werd een voorlichting gegeven op het Esperanto Wereldcongres dat in 2008 in
Rotterdam werd gehouden.
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De coming out day 2008 werd gehouden in Donner met een presentatie van een boek
met begeleidende discussie.

1.4

Activiteit Voorlichting jongeren

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie en stimuleringsinitiatieven stadsburgerschap.
Omschrijving en doelstelling
Geven van voorlichting door jonge jongens in klas 2 of 3 van het voortgezet onderwijs;
scholen zijn opdrachtgever. Op verzoek geven van voorlichting in jeugdpenitentiare
inrichtingen en jeugdhonken. De doelgroep is jongeren in het algemeen.
Resultaten
Er zijn 28 voorlichtingen gehouden, voor gemiddeld 2 groepen per voorlichting. Dit komt
(met een gemiddelde van 30 leerlingen per groep) neer op circa 1.440 leerlingen.
Scholen die bezocht zijn, zijn onder andere het Marnix Gymnasium, Holland College,
Lyceum CS De Hoven, Roncalli Mavo.
De voorlichtingen hebben een duur van 50-90 minuten. De voorlichtingen staan op
zichzelf of maken deel uit van themaweken (seksualiteit, maatschappij & omgeving etc.).
Tijdens de voorlichting wordt een dialoog met de leerlingen aangegaan over het thema
homoseksualiteit. Daarbij hebben zij de kans hun vragen over het onderwerp te stellen.
Er wordt (zeer) enthousiast gereageerd op de voorlichtingen, zowel door de leerlingen,
docenten als voorlichters. Dat de voorlichtingen aanslaan blijkt ook wel uit het feit dat de
docenten zelf hun weg weten te vinden naar de voorlichtingsgroep en vaak al aangeven
volgend schooljaar weer gebruik zouden willen maken van deze faciliteit. Verder blijkt uit
de evaluaties, die na elke voorlichting worden gehouden, dat leerlingen hun beeld over
homoseksualiteit over het algemeen positief hebben bijgesteld.
Naast de klassikale voorlichtingen is in 2008 ook in het blad Erasmus Magazine aandacht
gevraagd voor homoseksuele studenten. Door de contacten die zijn opgedaan via de
activiteit 0031 voor buitenlandse studenten is een achtergrondartikel gemaakt waarin
buitenlandse homoseksuele studenten hun verhaal deden. Helaas heeft de Universteit
over de artikelen geen contact gezocht met het COC Rotterdam, hoewel de buitenlandse
studenten duidelijk aangeven dat het klimaat niet optimaal is.
Met het artikel zijn alle lezers van het blad - duizenden studenten – voorgelicht en aan
het denken gezet.

1.5

Gespreksgroepen

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Organiseren van diverse vormen van gespreksgroepen.
Resultaten

9

Nederlandse vereniging tot integratie
van homoseksualiteit COC ROTTERDAM EN OMSTREKEN
Bij T&I (telefoon en inloop) werd eind 2007 herhaald gevraagd naar een gesprekgroep
voor mannen. Die konden in 2008 van start gaan. Er waren in het verslagjaar 30
deelnemers en 4 vrijwilligers betrokken bij de mannengespreksgroepen. Jan Geerink is
contactpersoon en één van de gespreksleiders. Voor de eerste gesprekgroep voor
mannen (een reeks van zes bijeenkomsten) waren al snel vijftien gegadigden. Zoeken
vrouwen vooral ontmoeting bij een gespreksgroep, mannen hebben meer behoefte aan
gesprekken over thema’s als coming out, hoe vertel ik het mijn partner/ouders, hoe ga ik
er op mijn werk mee om, huisvesting en het vinden van een relatie.
De groepen bestaan uit minimaal zes deelnemers en twee gespreksleiders. Het is geen
therapiegroep en als de emoties een te zwaar stempel op de sfeer gaan drukken, kunnen
de gespreksleiders ingrijpen. Dat is dan ook één van de redenen voor twee
gespreksleiders. Zij kunnen elkaar scherp houden, om de sfeer in de groep te bewaken.
In sommige gevallen wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties.
Er is een permanent aanbod. Zodra er 5 aanmeldingen zijn wordt een nieuwe groep
gepland, die 6 keer samenkomt.
De zes bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats en duren van acht tot tien.
Onder begeleiding van Richelle Uitenwerf, in het dagelijks leven, gezinsvoogd, werd een
reeks van gespreksgroepen voor lesbische vrouwen georganiseerd. De gespreksgroepen
bestaan minimaal uit zes en maximaal uit acht personen. Als de groep te groot wordt, is
er te weinig persoonlijke aandacht. In deze groepen is veel gesproken over coming out
en ontmoeting met vragen als: hoe vertel ik het mijn ouders en waar zijn
uitgaansgelegenheden. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over lesbische vrouwen en
kinderen krijgen en er kan gediscussieerd worden aan de hand van stellingen. De
gesprekken verlopen altijd anders, omdat iedereen verschillend is. Sommige vrouwen
willen alleen hun verhaal kwijt, anderen vragen advies. Er wordt rekening gehouden met
eventuele nazorg, bijvoorbeeld vrouwenopvang. Er komen vrouwen tussen de twintig en
zestig jaar op af. Jongeren worden doorverwezen naar Apollo.

1.6

Telefoon & inloop

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Wekelijks inloopspreekuur en telefoonspreekuur voor mensen met vragen over
homoseksualiteit.
Resultaten
De vrijwilligers van de werkgroep T&I ontvingen in het verslagjaar 128 hulpvragen. 13
vragen betroffen (gevoelens van) discriminatie, geweld en onvrijwillig handelen. In de
loop van het jaar is gebleken dat het aangiftebeleid evaluatie en bijstelling behoeft.
Daartoe zal gezocht worden naar contact en samenwerking met de diverse politieregio’s.
De andere vragen zaten meer in de sfeer van stoom afblazen/even met een medemens
willen praten (16), gezondheidsvragen/hulpverlening (7), relaties (9), eenzaamheid (7),
coming-out vragen (50) of “VVV”-vragen over de gayscene in Rotterdam (26).

1.7

Activiteit voor ouderen
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Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Organiseren van informatiedagen en ontmoetingsdagen voor 50-plussers. Participatie in
ouderenbonden. Bezoek aan ouderenproject. Activiteiten t.b.v. woonvormen.
Resultaten 2008
In 2008 vond elke laatste zondagmiddag van de maand de soos 50+ (later onder de
naam ‘zondagmiddagsalon” plaats. In de tweede helft van 2008 werden de activiteiten
geïntensiveerd. Onderlinge ontmoeting stond centraal en er werd elke keer een
programma geboden met een muzikaal optreden van mensen uit de bezoekersgroep met
zang, piano, gitaar, trompet en fluit, of werd een lezing gehouden, o.a. over het
levenswerk van Benno Premsela als voortrekker van de homobeweging na de tweede
wereldoorlog, ook is er in een gedichten en verhalen voordrachtgeweest. Dat alles in
relatie tot homoseksualiteit, waarmee een bijdrage is geleverd aan ontplooing en
emancipatie van de groep ouderen. Mede door een gezellige aankleding nam de
belangstelling toe tot ruim 30 a 40 mensen per bijeenkomst en namen verschillende
bezoekers het initiatief om zelf actief aan de programmering deel te nemen. De
werkgroep breidde zich uit van 3 tot 7 mensen. Het jaar werd afgesloten met een
kerstdiner dat door 30 mensen werd bezocht.
Het roze bezoekproject gaf een lichte stijging in de deelname te zien.
Het ligt in de bedoeling om in 2009 ook activiteiten door de week te organiseren in de
vorm van thema bijeenkomsten rond homo gerelateerde onderwerpen, excursies en
ontmoetingen tussen oudere en jongere homo’s.
Eénmaal per maand verschijnt de nieuwsbrief voor oudere homo’s in een oplage van 200
stuks (digitaal of per post). Hierin staan behalve de activiteiten nieuws en
wetenswaardigheden en adressen voor hulpverlening.

1.8

Activiteit voor vrouwen

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Organiseren van maandelijkse bijeenkomsten van vrouwen 40+, idem voor jongere
vrouwen, alsook het bieden van een oefenruimte voor een lesbisch zangkoor.
Resultaten 2008
De informele ontmoetingsmiddagen voor lesbische en biseksuele vrouwen van 45 jaar en
ouder “Jong Belegen” hebben volgens de planning plaatsgevonden, in 2008 zijn diverse
bijeenkomsten georganiseerd. Jongere vrouwen zijn hierbij natuurlijk ook welkom. De
ontmoetingsmiddagen hebben verschillende thema’s. Zo was het thema op 18 mei “de
overgang” en alles wat daarmee samenhangt met een voorlichting door een
verpleegkundige. Daarnaast is er een thema-middag muziek georganiseerd, waarbij
onder leiding van een docent een muziekles djembe is gevolgd. In samenwerking met de
WOB is ook een gedichtenmiddag georganiseerd.
In 2008 is eveneens de maandelijkse Vrouwenavond nieuw leven ingeblazen. De avond is
gericht op het creëren van een ontmoetingsplaats voor vrouwen. De reguliere horeca
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voorziet hier onvoldoende in. Na de opstartfase zal bekeken worden hoe de avond kan
worden uitgebouwd en worden verbonden met doelstellingen van het COC Rotterdam.

1.9

Activiteit voor gehandicapten

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Organiseren van belangenbehartiging, ontmoetingen en begeleiding van holebi’s met
lichamelijke/verstandelijke handicap. Minimaal 10 bijeenkomsten in het kalenderjaar
2008.
Resultaten 2008
Het COC Rotterdam is in 2008 doorgegaan met de speciale soos voor mensen met een
verstandelijke beperking en homoseksuele of biseksuele gevoelens. Bezoekers regelen
hun eigen vervoer naar deze soos. Een relatief groot deel van de bezoekers en de
vrijwilligers komt van buiten de gemeente Rotterdam, met name Gouda. Voor
begeleiding wordt gezorgd door een aantal vrijwilligers van het COC. Bij OOXO! Leert de
doelgroep nieuwe mensen kennen. Men kan er gezellig met elkaar praten, een spelletje
doen, dansen en naar muziek luisteren of meedoen aan speciale programma-middagen.
Ook wordt er af en toe een uitstapje gemaakt. Deze bijeenkomsten vonden volgens
planning in 2008 10 maal plaats. Er vond ook weer uitwisseling plaats met de OOXO!groep van COC Haaglanden. OOXO! vindt elke eerste zondag van de maand van 14 tot
17u.
Het COC wil nog meer voor deze groep betekenen. Er was sprake van een afnemende
opkomst vanuit de groep verstandelijk gehandicapten. In de 2e helft van 2008 zijn extra
vrijwilligers geworven. Dit heeft eind 2008 geleid tot belangstelling van 3 vrijwilligers.
Daarnaast heeft het secretariaat deelnemers persoonlijk benaderd om de opkomst te
verhogen.
Tevens is ingezet op het verhogen van emancipatie van de doelgroep door henzelf bij de
organisatie te betrekken, bijvoorbeeld door elkaar te bellen en vrienden mee te nemen.
Een dergelijke aanpak vereist veel inzet van de vrijwilligers en bezien zal worden in
hoeverre het mogelijk is hier een structureel karakter aan te geven.
In 2009 zal geprobeerd worden OOXO eens in de twee weken te laten plaatsvinden, en
zal de ondersteuning vanuit het secretariaat een meer structureel karakter krijgen. Er
staat een vakantieweekend gepland met de deelnemers rond Roze Zaterdag.

1.10

Bestuur en management

Prestatieveld(en)
Emancipatie en anti-discriminatie.
Omschrijving en doelstelling
Besturen en beheren van de vereniging COC Rotterdam, bewaken afstemming met
landelijke organisaties (en gemeentelijke organisaties), Open café, uitgifte ledenblad.
Samenwerkingsverbanden.
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Het COC is een organisatie waarvan de effectiviteit voor een belangrijk deel afhangt van
de manier waarop samenwerkingsverbanden vorm worden gegeven. Bij 60jaarOUT is
daar veel aandacht aan gegeven, vrijwel alle activiteiten werden georganiseerd in
samenwerking met andere Rotterdamse partners.
De samenwerking met Rotterdam Verkeert heeft nieuw elan gekregen. Het
activiteitenpakket van het COC en Rotterdam Verkeert zit dicht tegen elkaar aan. Vooral
wat wij "Leed en Zorg" noemen heeft een raakvlak met Rotterdam Verkeert, terwijl
Rotterdam Verkeert met i2 een project in huis heeft wat raakvlakken heeft met de
ontmoetingsfunctie van het COC. Via de koplopersgelden worden een aantal projecten
gestart waarmee de samenwerking verder wordt uitgewerkt.

Resultaten 2008
Het blad Zinnen is in totaal 7 maal uitgekomen. Op de Algemene Ledenvergadering werd
waardering uitgesproken voor kwaliteit en vormgeving en de regelmaat waarop dit
ledenblad verschijnt.
Als praktische uitwerking van het vrijwilligersbeleid is een vrijwilligersontmoeting
georganiseerd. Tijdens deze ontmoeting is vrijwilligers gevraagd naar hun mening over
het COC. Tevens was er veel ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen, de
ontmoeting werd door de deelnemers als waardevol ervaren.
De ontmoeting zijn door het bestuur gebruikt als klankbord, en heeft ook gediend als
voorbereidende activiteit voor het professionaliseren van het COC Rotterdam met de
zogeheten koplopersgelden (over de koplopersgelden wordt afzonderlijk verslag gedaan.)
Café Praag was – behoudens incidentele uitval van barvrijwilligers – elke vrijdag en
zaterdag geopend. Daarnaast is als tijdelijke noodopvang onderdak geboden aan
jongerenvereniging Apollo, die tijdelijk zonder pand zit.
Onderhoud van het pand vond plaats door vrijwilligers. Met betrekking tot het
gebouwenbeheer werd een inventarisatie gemaakt van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden op de 2e (secretariaats-)verdieping en 3e verdieping
(conferentiezaal). Er is sprake van het nodige achterstallige onderhoud en er zijn
klachten van gebruikers (gespreksgroepen) over de kille sfeer van de vergaderruimte.
Er is kosteloos onderdak geboden aan de voorbereidende organisatie voor de Eurogames
2011, welke in 2008 een bidbook heeft opgesteld.
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Financieel Verslag
1.11

Begroting en Realisatie 2008

De begroting en realisatie voor 2008 zien er als volgt uit. De activiteiten vallen hierbij
onder de noemer ‘Ontmoeting en Ondersteuning’ die hiermee de term Leed en Zorg
vervangt.
COC Rotterdam begroting & realisatie 2008
realisatie
2008

begroting
2008

verschil

Gebouwkosten

26.702

25.750

-952

Ontmoeting en ondersteuning

16.239

11.250

-4.989

8.709

15.850

7.141

5.607

5.000

-607

57.256

57.850

594

Organisatiekosten
Vrijwilligersvergoedingen
Totale kosten 2008
Subsidie gemeente

33.834

33.250

584

Overige inkomsten

22.890

24.600

-1.710

Totale inkomsten 2008

56.723

57.850

-1.127

-532

0

-532

Exploitatie-resultaat 2008

Het totale exploitatieresultaat over 2008 was nagenoeg neutraal: er was sprake van een
klein exploitatieverlies. Zowel de kosten als opbrengsten zijn iets lager dan vooraf
begroot.

1.11.1 Toelichting begrotingsposten
De volgende opmerkingen kunnen nog worden gemaakt:
• De kosten van activiteiten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Enerzijds betreft
het activiteiten in het kader van de afronding van COC 60 jaar out, anderzijds is
het streven van het COC Rotterdam meer kosten voor activiteiten te maken en
om kosten eerder als activiteit te boeken. In 2009 zullen wij dit in administratief
opzicht nog verder doorvoeren.
• Aan de opbrengstenzijde zijn de opbrengsten van de bar veel lager dan geraamd.
De hogere opbrengsten zijn het gevolg van diverse baten, waaronder de
genereuze schenking van de stichting SADI (€ 2.000).

1.11.2 Achter de begroting
De kleine verschillen ten opzichte van de begroting laten echter niet zien dat het jaar
financieel turbulent was, door een aantal oorzaken:
• In het begin van het jaar was duidelijk dat de gemeente Rotterdam een deel van
de aangevraagde subsidie niet had toegekend. Hierdoor werd het jaar begonnen
met een geprognosticeerd verlies van €4.000, substantieel voor het COC
Rotterdam. Het heeft het COC Rotterdam ook moeilijker gemaakt de prestaties te
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behalen, omdat extra energie ging zitten in het verkrijgen van de fondsen en
lange tijd onzekerheid bestond over de financiering.
• Halverwege het jaar bleek de contributie van COC Nederland niet te kunnen
worden overgemaakt door de precaire financiële situatie aldaar. Inmiddels zijn de
contributiegelden binnen en is de verkoop van het pand aan de Rozenstraat een
feit. Het pleit er echter voor om het COC Rotterdam financieel onafhankelijker te
maken. Bijdragen van het COC gezien het voorgaande vanuit het
voorzichtigheidsbeginsel alleen nog op ontvangstbasis worden geboekt.
Gezien het bovenstaande zal het COC Rotterdam scenario’s moeten ontwikkelen hoe om
te gaan met (tijdelijk) sterk verminderde inkomsten. COC Rotterdam zal in 2009 de
mogelijkheid onderzoeken een aparte stichting voor financiering op te zetten, zoals dit
ook in het onderwijs gebruikelijk is.

1.12

Balans

De balans per begin 2008 en eind 2009 ziet er als volgt uit.
Balans per 1-1 2008 en 1-1 2009
Activa
1/1 2008
K as
€ 792
P ostbank giro
€ 19.120
P ostbank kapi taalrek.
€ 8.000
Debiteuren
€ 530
V oorraad
€ 4.000
Totaal

1/1 2009
€ 1.733
€ 4.324
€ 6.164
€ 727
€ 4.000

32.442

16.949

Passiva
Vooruitbetaalde S ubsidie 2008
Polen actie
Crediteuren
Voorziening en bestemmingsreserve
Vrij besteedbaar vermogen
Totaal

1/1 2008
€ 14.311
€ 1.015
€ 2.871
€ 14.245
€0

1/1 2009
€0
€ 1.065
€ 2.064
€ 13.820
€0

32.442

16.949

1.12.1 Toelichting op de balans

1.1.12.1

Grondslagen

De balans van het COC Rotterdam volgt zoveel mogelijk de richtlijnen van de Raad voor
de Jaarverslaggeving (RJ). De gebruikelijke accounting principes waaronder met name
het voorzichtigheidsbeginsel wordt toegepast.
De balans en journaalposten worden gedurende het jaar in beginsel geboekt op kasbasis
(inkomsten en uitgaven): de ontvangst van facturen wordt niet afzonderlijk
geregistreerd. Er zit normaliter een klein verschil in tijdstip van ontvangst van de factuur
en betaling ervan, zodat een dergelijke registratie geen meerwaarde biedt.
Per eindejaar worden de ‘kas’ balansposten (schulden en liquide middelen) aangevuld
met de dan bekende omvang van de nog te ontvangen resp. te betalen bedragen.
Bijzondere posten worden afzonderlijk vermeld.
Met ingang van het Jaarverslag 2008 wordt ook het vrij besteedbaar vermogen apart
vermeld.
De Voorraad wordt alleen geherwaardeerd indien het vermoeden bestaat dat het
opgenomen bedrag niet meer adequaat is. Van de niet financiële activa worden alleen die
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activa met enige liquidatiewaarde geregistreerd: onroerende goederen en de voorraad
drank. Onroerend goed is op dit moment niet aanwezig; de huidige post voorraad omvat
alleen de voorraad drank.
De balans is aangepast ten opzichte van het vorige jaarverslag door een aantal
correctieboekingen.

1.12.2 Toelichting balansposten

1.2.12.1

Liquide middelen & vooruitontvangen subsidie

De liquide middelen (de optelling van kas en postbankrekeningen) is per 1-1 2009 fors
lager in de per 1-1 2009. De verklaring is eenvoudig: de eerste tranche van de subsidie
2008 werd reeds in 2007 uitgekeerd, terwijl de subsidie 2009 nog niet was ontvangen
per 1-1 2009. Dit verklaart ook het ontbreken van de post ‘vooruitbetaalde subsidie’ per
1-1 2009.

1.2.12.2

Polen-actie

In 2008 is een deel van het geld van de polen-actie overgemaakt naar Polen ten behoeve
van de aanschaf van een megafoon. Het overige aandeel zal naar COC Den Haag worden
overgemaakt en worden overgemaakt aan de partnerorganisaties.

1.2.12.3

Debiteuren, crediteuren

Deze posten verschillen niet noemenswaardig van de omvang per 1-1 2008.

1.2.12.4

Bestemmingsreserve, voorzieningen en vrij besteedbaar vermogen

De bestemmingsreserve en voorziening heeft enkele specifieke doelen:
• Aanwending ter realisatie van de in de subsidie-voorwaarden opgenomen
prestatieverplichtingen op het moment dat de reguliere begroting hiervoor
onvoldoende middelen blijkt te bieden
• Het (tijdelijk) kunnen opvangen van onzekerheden in de betaling van debiteuren:
COC Nederland, bar-inkomsten en de gemeente. In 2008 heeft deze reserve zijn
waarde bewezen, gezien de vertraagde betaling van lidmaatschapsgelden door
COC Nederland.
• Gezien de bovenstaande twee punten is het vrij besteedbaar vermogen € 0. Dit
wordt nog versterkt door het feit dat de (gemeente-)subsidie lager kan worden
vastgesteld dan de bevoorschotting op grond van de toegekend subsidie.

1.13

Begroting 2009

De subsidieaanvraag 2009 – waarmee feitelijk ook de begroting wordt vastgelegd - is in
de herfst van 2008 ingediend, waarbij een lichte groei in de stijging van de uitgaven
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werd voorzien. De aanvullende aanvraag is helaas door de gemeente afgewezen,
waardoor de begroting in feite gelijk is aan die van 2008 en zelfd geen inflatie-correctie
omvat.
Wel zal naar verwachting € 5.000 extra kunnen worden vrijgemaakt voor het
jongerenjaar.
Gezien het feit dat wij vrij laat werden ingelicht over de afwijzing is de begroting nog niet
aangepast, en vallen wij terug op de begroting van 2008. In de loop van 2009 zullen
echter nog een aantal keuzen moeten worden gemaakt, aangezien de inkomsten
waarschijnlijk lager zullen uitvallen dan geraamd.
Gegeven het streven van COC Rotterdam om op basis van de activiteiten te gaan
rapporteren is de begroting voor 2009 als volgt opgesteld. Hierbij worden alle kosten van
het COC Rotterdam toegerekend aan de activiteiten.
De oude indeling van de begroting wordt nog als intern stuurinstrument gebruikt.
Begroting 2009 o.b.v. aangepaste subsidieaanvraag 2009
kosten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

activiteit en
Prestaties / activiteiten
be langenbeha rtiging en emancipatie
14.135
activit eit en gericht op allochtonen
7.844
act iviteiten voor gehandicapten
1.121
voorlichting onderwijs (Hoi)
6.724
activiteiten voor ouderen
4.483
activiteiten voor vrouwen
4.483
telefoon en inloop / individueel a dvies
6.724
gespreksgroepen
1.121
voorlichting algemeen en gericht
8.309
jongerenjaar
bestuur en management
2.907
57.850

eigen
financiering

subsidie
gemeente

4.190
3.207
460
2.757
3.822
3.822
2.197
460
2.528

9.944
4.637
661
3.967
661
661
4.527
661
5.781
0
1.750
33.250

1.157
24.600

Kascontrolecommissie
De Kascontrole-commissie, bestaande uit Jan Geerink en Cok Troost, heeft na een
gesprek met de penningmeester de conclusie getrokken dat de financiële verslaggeving
en financieel beheer goed voldoen en derhalve een positief oordeel krijgen.
De kascontrolecommissie heeft een aantal aandachtspunten aan de penningsmeesters
meegegeven. Deze zullen in de loop van 2009 worden doorgevoerd.
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