Jaarverslag 2011
Markeringen en activiteiten

Een terugblik met verantwoording
Een markant jaar 2011 en voor het COC vier in het oog springende gebeurtenissen zoals de Valentijnsactie, de Eurogames, de ontmoetingen
met de vereniging van Marokkaanse Nederlanders en de subsidieperikelen . Een markant jaar omdat er vanuit de organisatie stappen zijn gezet om met nieuwe groepen in zee te gaan. Tegelijkertijd heeft het COC afscheid heeft genomen van groepen die haar activiteiten gestopt
zijn omdat zij blijkbaar niet meer aansluiten bij de wensen van deze tijd.
Markant 1: Valentijnsactie

Een succesvol evenement waarbij door de organisatie soms pijnlijke

Het jaar 2011 begon spectaculair met de voorbereidingen van de

keuzes gemaakt diende te worden om de Eurogames financieel haal-

Valentijnsactie. In het kader van de koplopersgelden (extra subsi-

baar te maken. De ambities waren groot, de beschikbare middelen

die van het Rijk voor het versterken van homo emancipatie) was er

geringer dan waarop gehoopt werd. Uiteindelijk stond er een evene-

geld beschikbaar gekomen voor het maken van een lesbrief over

ment in Rotterdam waar zo’n 4000 “roze” sporters en betrokkenen

seksuele diversiteit die als leidraad dient bij de film Choices waaraan

uit heel Europa op af kwamen. Niet eerder had in Rotterdam zo’n

het COC in 2010 meewerkte. Bij de lesbrief voor het 2e en 3e jaar

groot “roze”evenement plaatsgevonden. Honderden vrijwilligers

van het voortgezet onderwijs is een docentenhandleiding. Met dit

maakten het evenement mede mogelijk.

materiaal kunnen docenten op het tijdstip dat hen het beste uitkomt

In de aanloop tot de Eurogames vergaderden verschillende sport-

en op hun eigen manier het onderwerp seksuele diversiteit in de klas

groepen regelmatig in het COC pand en organiseerden de Euro-

bespreken. Rotterdam Verkeert heeft de lesbrief en docentenhand-

games bijeenkomsten voor vrijwilligers.

leiding in opdracht van het COC gemaakt. Deze opdrachtgever-op-

Aan het realiseren van het kunst en cultuurprogramma, het Colour

drachtnemer relatie was een experiment om in een project de relatie

festival, heeft het COC intensief meegewerkt en verschillende

tussen Rotterdam Verkeert en COC vorm te geven.

onderdelen financieel mogelijk gemaakt. Ook zijn in een aantal

De verspreiding van de dvd en de lesbrieven vroeg om een crea-

maanden tijd mensen en organisaties uit het netwerk van het COC

tieve aanpak. De eerste opdracht voor het COC was om alle mid-

bereid gevonden hun medewerking te verlenen. Zo kon men tijdens

delbare scholen in Rotterdam en alle namen van rectors, directeuren,

de Eurogames op verschillende plaatsen in de stad genieten van een

managers, zorgcoördinatoren enz. in kaart te brengen. Er bleken na-

rondleiding door Boymans, een expositie in Oud Charlois of in het

melijk in de stad verschillende en niet volledige systemen te bestaan.

Centrum, een wandeling met gids door verschillende wijken, een

Het COC heeft de lijst geactualiseerd en ter beschikking gesteld aan

lezing , poëzie (Spoken Words) in de Witte de Withstraat en een spe-

andere organisaties waaronder JOS (Dienst Jeugd, Onderwijs en

cial event in Roodkapje. Een evenement die in die week een aantal

Samenleving). Zo’n actueel overzicht is direct bruikbaar voor de HOI

plekken Rotterdam roze inkleurde.

voorlichtingsgroep.

Het COC pand stond in de week van 20 tot en met 25 juli in het

De week van Valentijnsdag bleek een goede insteek. Het merendeel

teken van de Eurogames. Gedurende 5 dagen hield het COC open

van de scholen besteedt in die week aandacht aan liefde en seksua-

huis en fungeerde als een ontmoetingsplek en rustoord voor spelers,

liteit. Het COC voegt daar een kadootje over seksuele diversiteit aan

vrijwilligers en partners, collega’s en vrienden. Van 13.00 uur tot

toe. Twee weken voorafgaand aan Valentijnsdag werd een brief op

21,.00 uur konden mensen terecht voor een drankje en werd er een

naam aan alle directeuren van de scholen gestuurd om hen te infor-

maaltijd geserveerd. Een team COC vrijwilligers stond dagelijks

meren over de lespakketten die op Valentijnsdag verspreid zouden

klaar om mensen te ontvangen. Meer dan 500 bezoekers uit allerlei

worden. Zo’n 100 grote pakketten met in totaal 12.000 lesbrieven.

landen bezochten het COC tijdens de Eurogames. En met alleen

Overal in het COC lagen lespakketten in hartjespapier, gesorteerd

maar lovende commentaren over de gastvrijheid en het mooie pand.

op deelgemeente, wijk en straat. Een ploeg vrijwilligers van COC,

Vanuit het COC gezien een zeer geslaagd evenement.

Apollo en Rotterdam Verkeert trok vanaf 9.00 uur de stad in en

Ook de homo horeca ontving de gasten van de Eurogames met

heeft al die pakketten bij scholen afgeleverd. Voornamelijk positieve

open armen waardoor de Van Oldenbarnveldtstraat ’s avonds tot

reacties, nieuwsgierige blikken van leerlingen maar ook gesprekken

Gaystreet transformeerde en het verkeer stilgelegd diende te wor-

met directeuren maakten deze dag tot een markante start van 2011.

den vanwege de drukte.

Het project is apart gefinancierd en ook apart verantwoord. Vooral

De Eurogames heeft voor het COC een bijzondere vriendschap

dankzij de inbreng van de inbreng van de vrijwilligers van het COC is

opgeleverd. In het kader van het Outreachprogramma van de

het project een succes geworden.

Eurogames zijn er 2 mensen uit Macedonie als gast van en gefinancierd door het COC overgekomen. Interessante gesprekken over

Markant 2: Eurogames

hun situatie als actieve homo/lesbo. Dit bezoek heeft geresulteerd in

Na 3 jaar voorbereiding hebben in juli de Eurogames - met daarin

het vinden van een sponsor om een ontmoetingsplek voor LHBT’s in

vervlochten het Colour Festival - plaatsgevonden. Het COC is vanaf

Macedonie mogelijk te maken.

het begin zowel nauw, zijdelings als intensief betrokken bij de voorbereidingen. Voor de homogemeenschap in de Regio Rotterdam
waren de Eurogames een inspirerende gebeurtenis.

Markant 3: Ontmoeting met de Vereniging van Ma-

te subsidietaal en in de verplichte formats. Berekeningen gemaakt

rokkaanse Nederlanders

op basis van het werk van de vrijwilligers. Een verscheidenheid aan

Het COC vindt deze gebeurtenis vermeldenswaard omdat voor de

activiteiten rondom het thema homoseksualiteit, seksuele diversiteit

eerste keer mensen met een Marokkaans Nederlandse achtergrond in

kan voor een bescheiden budget aan de stad geleverd worden.

gesprek zijn gegaan met bestuur en vrijwilligers van het COC. Boven-

Maar het COC bleek toch niet binnen de bepaalde criteria te vallen.

dien vond de eerste ontmoeting plaats in het COC pand.

Veel werk bleek onnodig verzet te zijn. De verhoudingen met JOS

Het waren persoonlijke en open gesprekken met als doel bruggen te

kwamen even op scherp te staan. Mede dankzij de bijzondere positie

slaan en wederzijds elkaar te leren kennen en begrijpen.

van het COC, de bekendheid als belangenorganisatie en omdat velen

Een tweede ontmoeting vond plaats in Crooswijk met voornamelijk

zich op vrijwillige basis inzetten voor het versterken van de positie van

Marokkaans/Nederlandse jongeren. De persoonlijke verhalen van

homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders in Rotterdam en omgeving is

beide kanten maakten dat er een onderlinge sfeer van vertrouwen

uiteindelijk de subsidie voor 3 jaar gegarandeerd.. Niet op de laatste

ontstond en een nieuwsgierigheid naar elkaar. En waar respect voor

plaats omdat het COC voor relatief weinig geld veel goed werk

de wederzijdse standpunten/gedachten centraal stond. Gevoelige

verzet. Mede dankzij de inzet van een aantal zeer betrokken politici,

zaken kwamen op tafel. Vanuit mensen van het COC over geweld

ambtenaren, wethouder en bestuur van het COC is het werk van het

en discriminatie en vanuit de jongeren over de worsteling met de

COC voor 3 jaar gewaarborgd.

opvattingen waarmee ze opgroeiden en de vooroordelen waarmee
zij in Nederland te maken hebben. Met elkaar een zoektocht naar het

Ontwikkelingen binnen het COC

ontstaan en voorkomen van geweld tegen homoseksuelen en het

Al geruime tijd wordt er binnen het COC nagedacht over de verschil-

zoeken naar verbindingen..

lende activiteiten die sinds jaar en dag in het COC georganiseerd

De bijeenkomsten waren een initiatief van de Vereniging van Marok-

worden. Het functioneren van de werkgroepen, de relatie met

kaanse Nederlanders waar het COC graag aan meewerkte.

aanverwante organisaties en het gebruik van het pand. Voor aanvang

Voor het COC een kwaliteitsevenement op kleinschalig niveau. En

van de Eurogames is de begane grond, Café Praag, verbouwd en

zoals het er nu naar uitziet vinden er in 2012 nieuwe ontmoetingen

beter geschikt gemaakt voor verschillende activiteiten. Nieuwe

plaats.

activiteiten organiseren met de vrijwilligers die al actief zijn zou een
te zware belasting betekenen. Besloten werd om in de regio Rot-

Markant 4: Subsidieperikelen

terdam te kijken naar groepen die op een of andere manier actief

Met een behoorlijke bezuinigingsopdracht voor de gemeente Rot-

verwant zijn aan de homogemeenschap en die wellicht niet weten

terdam en met een nieuwe visie op het beleidsveld participatie werd

dat het COC een prachtig pand bezit. Die inspanning heeft in 2011

door het College een nieuwe koers ingeslagen.

geresulteerd in nieuwe groepen die gebruik maken van de facilitei-

Alleen voor een aantal kenniscentra op verschillende terreinen zou

ten van het COC zoals GaysR die studerende “ roze” studenten een

nog geld beschikbaar zijn. Met name vrijwilligersorganisaties zouden

ontmoetingsplek bieden in het COC pand en XXY die vanaf 2012

in ieder geval na 2012 buiten de reguliere subsidie vallen.

Openminded Friday organiseert.

Het COC bleek helaas niet tijdig over deze ontwikkelingen geïnformeerd te zijn en werd daardoor in het voorjaar ineens geconfronteerd

Landelijke ontwikkelingen

met de aankondiging van een subsidiestop. Van de door de gemeen-

Bijna niemand kan de acties rondom de weigerambtenaar en de

te georganiseerde voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over

verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen ontgaan

welke know how men als organisatie diende te beschikken om als

zijn. Het landelijk COC en de Gaykrant hebben beide onderwerpen

kenniscentra te kunnen functioneren was het COC niet op de hoogte

breeduit in de publieke en politieke belangstelling gebracht.

gebracht. Een vervelende situatie voor het COC. Met man/vrouw en

COC Rotterdam heeft op kleiner schaal aandacht gevraagd voor de

macht is er richting de politiek en de wethouder actie ondernomen.

verplichte voorlichting op scholen.

Overleg met de verschillende fracties, inspreken in de commissie,
inspreken in een speciale raadsbijeenkomst, gesprekken met de
wethouder. Want iedereen was en is van mening dat het werk van
het COC onontbeerlijk is voor de stad, dat die expertise behouden
diende te blijven. De centrale vraag hoe een vrijwilligersorganisatie
op structurele basis in te passen in de nieuwe koers.
Een motie in de Raad om de subsidie van het COC gewoon voor 3
jaar te handhaven haalde het op het laatste moment niet. Wel de
expliciete uitspraak van de Gemeenteraad dat ook het COC net als
andere organisaties konden meedingen naar de functie van kenniscentrum. Met deze uitspraken ging het bestuur van het COC na de
Eurogames aan de slag.
Ambities en huidige werkzaamheden werden omgezet in de gewens-

Activiteiten 2011
Belangenbehartiging en emancipatie

Acquisitie en werving

Natuurlijk zijn er veel meer activiteiten die vanuit het oogpunt belangen-

In het voorjaar van 2011 is door het COC nieuw uitdeelmateriaal

behartiging en emancipatie door het COC georganiseerd worden of

gefinancierd. Dit voorlichtingsmateriaal is op verzoek van de voorlich-

waaraan het COC meewerkt. In dit jaarverslag een kleine selectie uit al

ters tot stand gekomen. En bedoeld om na een voorlichtingsles mee

die activiteiten:

te geven aan de leerlingen. Het zijn kleine, credit-achtige kaartjes

• Nieuwjaarsreceptie met Eurogames, Ketelbinkie, Rotterdam Verkeert,

waarop beknopt de inhoud van de voorlichting beschreven staat en

Apollo en COC. Zo’n 250 mensen bezochten de start van het Euro-

een stukje over nazorg. met als doel dat de “boodschap” van Hoi

gamesjaar in Gay Palace.

beter achterblijft in de klas. Dit materiaal blijkt nu al succesvol te zijn.

• Meedenken over woonwensen voor oudere homo’s en lesbo’s.

In vervolg op de Valentijnsactie is er in het najaar is een telefonische

• Aanwezig zijn bij de kranslegging op 4 mei op het Stadhuisplein.

acquisitieronde gehouden om nieuwe scholen te benaderen en nut

• En was het bestuur op de Rotterdamboot tijdens de Canal Parade in

en noodzaak van voorlichting nog eens naar voren te brengen. Scho-

Amsterdam
• Heeft het COC tijdens de Dag van de Dialoog in verschillende wijken

len die al enige tijd geen gebruik meer maakte van de Hoi groep is
het voorlichting opnieuw aangeboden.

weer meegedaan.
• Meet & Greet, vrijdagmiddagborrel om elkaar op informele wijze te

Ontwikkelingen

ontmoeten, nieuwe vrijwilligers welkom te heten, afspraken te maken

Eind 2011 heeft de minister van OCW de toezegging gedaan om

etc etc. Gestart in de aanloop tot de Eurogames. Buitengewoon

het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit op te nemen in de

effectief om in informele sfeer allerlei zaken te regelen. Om die reden

kerncompetities van het voortgezet onderwijs. Om als Hoi voorlich-

na de Eurogames voortgezet.

ting daarop goed in te kunnen spelen dient de huidige organisatiestructuur goed onder loep genomen te worden. Hoi voorlichting

Activiteiten voor vrouwen

is een activiteit van Apollo en COC samen en wordt door 2 vrijwil-

De bezoekers aan de activiteiten voor en door vrouwen bleken ook

ligers gecoördineerd. Informatie over voorlichting en de matching

2011 gestaag terug te lopen. Om deze ontwikkeling in een breder ver-

en administratieve werkzaamheden worden door vrijwilligers van

band aan de orde te stellen heeft de voorzitter van het COC samen met

het COC uitgevoerd. Met het nadenken over koers, aanpak en de

Jong Belegen een bijeenkomst georganiseerd. Hiervoor waren vrouwen

huidige organisatiestructuur is eind 2011 gestart en zal in 2012 verder

uit een zeer divers netwerk uitgenodigd. Een avond met boeiende

uitgewerkt worden.

discussies over de manier waarop lesbische/bi en transgendervrouwen
elkaar ontmoeten en elkaar willen ontmoeten. Natuurlijk gaf dat geen

Informatie & Advies

pasklaar antwoord. Vrouwen blijken meer met elkaar af te spreken bij

In 2011 zijn bij Informatie & Advies 108 vragen binnengekomen,

bepaalde activiteiten en bij een borreluurtje in een kroeg of bij Meet &

waarvan er 54 mannen, 48 vrouwen waren en 6 vragen vanuit

Greet op vrijdagmiddag in het COC of men spreekt af om gezamenlijk

instellingen. Meer dan de helft van deze vragen is verwerkt door de

naar een vrouwenfeest bijvoorbeeld in het COC te gaan. Het huidige

medewerkers van het secretariaat, zowel per email als per telefoon.

aanbod van Jong Belegen blijkt niet aan te sluiten bij deze bewegingen.

Door de medewerkers van I&A zijn 28 mails beantwoord, 6 uitgebrei-

Om die reden is besloten om eind 2011te stoppen met Jong Belegen.

de telefoongesprekken gevoerd en 14 face-to-face gesprekken op

De twee-maandelijks feesten voor vrouwen en georganiseerd door een

afspraak. Er zijn 12 mensen langsgekomen tijdens een inloopavond

vrouw worden heel goed door deze doelgroep bezocht.

en 2 mensen hebben een afspraak gemaakt via het secretariaat. De

Opgemerkt dient ook te worden dat vrouwen zich voor de introductie-

meeste vragen gaan over omgaan met homoseksualiteit. Opvallend

groepen van de werkgroep Informatie en advies regelmatig aanmelden.

was dat 7 gesprekken te maken hadden met discriminatie en er 6
gesprekken waren met vragen over een asielprocedure vanwege

HOI Voorlichting

iemands seksuele geaardheid. Daarnaast is op verzoek van het

Groei

inspreekorgaan van Chinezen, 2 keer een voorlichtingsbijeenkomst in

In 2011 zijn 62 voorlichtingslessen gegeven tegenover 52 lessen in

Rotterdam gegeven, hierbij waren z’n 60 mensen aanwezig.

2010 en in totaal 1.736 leerlingen Een stijging van 20% en een gestage

Introductiegroepen

stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Hoi voorlichting zit dus in

In het voorjaar is een introductiegroep georganiseerd voor vrouwen.

de lift. Voor de regio Rotterdam is 62 voorlichtingslessen op het totaal

Hier hebben 5 vrouwen onder begeleiding met elkaar gesproken. In

aantal scholen nog steeds een fractie. De politieke en maatschappelijke

het najaar was er een gemengde groep van 3 mannen en 2 vrouwen.

discussie die in 2011 landelijk breed gevoerd is over nut en noodzaak

In de gespreksgroepen wordt gesproken over zelfacceptatie, coming-

over voorlichting zorgen er wel voor dat nieuwe scholen zich bij Hoi

out, werk, familie, relaties en de maatschappelijke kijk op homosek-

aangediend hebben.

sualiteit.

Ontwikkelingen

inspannen het project door te laten gaan.

Het wekelijks inloopspreekuur is in de loop van 2011 vervangen door

Een nieuwe folder voor cliënten, die door de onzekerheid vertra-

een barinloop op de eerste donderdagavond van de maand. Hier-

ging heeft opgelopen, gaat nu door. Het project is op de agenda

door is er meer mogelijk voor bezoekers om met elkaar te spreken

voor 2012 gezet van het Roze Ouderen Overleg Rotterdam (ROOR)

dan alleen met werkgroepleden. Gesprekken zijn nog wel op afspraak

en zal daarmee breder aandacht krijgen.

mogelijk. Verder is de website op dit onderdeel gemoderniseerd
en is er meer gewerkt aan gerichte publiciteit onder andere richting

Erasmiaans

huisartsen.

Bij het project Erasmiaans Gymnasium kwamen scholieren naar het
COC-gebouw om vragen te stellen aan de ouderen hoe zij in hun

Werkgroep Ouderen Beleid (WOB)

tijd als homo hebben geleefd. Daarna zijn diverse ouderen naar de

De WOB heeft een goed jaar achter de rug met veel activiteiten.

school gegaan om kijkdozen te bekijken waarin groepjes van drie

Dit kon dankzij de grote inzet van de medewerkers.

scholieren hadden uitgebeeld wat zij uit die verhalen interessant
hadden gevonden.

Activiteiten
Elke laatste zondagmiddag van de maand was er een zondagmid-

Samenwerkingsverbanden

dagsalon waaraan gemiddeld 25 mensen deelnamen in de leeftijd

Het COC betrokken was en is betrokken bij projecten gericht op

van 40 tot ruim 80 jaar uit Rotterdam en omliggende plaatsen. Met

het bevorderen van homo vriendelijkheid in verzorgingshuizen en

uitzondering van juli en augustus vond er altijd een korte presen-

verschillende maatschappelijke organisaties. Dit project loopt via

tatie plaats, vaak met iemand van buiten. Traditioneel eenmaal per

de ROOR en in samenwerking met COC Nederland, vooral in het

jaar muziek uit eigen kring, waarbij regelmatige bezoekers muziek

kader van het landelijk project “De Roze Loper”.

ten gehore brengen of gedichten declameren. Momenteel hebben

Het afgelopen jaar heeft “Rotterdam Verkeert” een onderzoek

zijn wij bezig met landen thema’s. Spanje, Duitsland en Frankrijk zijn

“woonwensen roze ouderen in Rotterdam” laten uitvoeren door de

de revue al gepasseerd.

Hogeschool Rotterdam, waar ook het COC bij betrokken was. Het

In het informele gedeelte was er voldoende ruimte voor persoon-

onderzoek mondde uit in een symposium.

lijke ontmoetingen en was er aandacht voor nieuwe bezoekers.

Zowel in de COSBO als in Pluspunt is het COC vertegenwoordigd.

Aansluitend was er voor de liefhebbers een eetcafé waar onder

Aangesloten “anders ouder worden groepen” bij Pluspunt werden

het genot van een heerlijke maaltijd en een drankje het onder-

door het COC bezocht om voorlichting over homoseksualiteit te

linge gesprek werd verstevigd. Het kerstdiner vormde hierin een

geven.

hoogtepunt.

De samenwerking tussen het COC en Humanitas voor wat betreft

Eenmaal in de maand, m.u.v. de zomermaanden, werd op een

roze activiteiten is het afgelopen jaar geïntensiveerd. In die samen-

woensdagmiddag een themabijeenkomst gehouden. Onder

werking worden stappen ondernomen om het netwerk van roze

begeleiding en vaak met een inleider van buiten werd aan de hand

ouderen in Rotterdam te verbreden.

van een thema een informatief en/of verdiepend gesprek gevoerd.
Gemiddeld 12 tot 15 mensen namen hieraan deel. Onderwerpen

Ontwikkelingen

waren o.a. “het ouder worden”, het proces van “vereindiging van

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat door de WOB de maan-

het leven”, “(schijn)tolerantie, “transgender”,” de politie”, “vakan-

delijkse nieuwsbrief wordt verzorgd en met medewerking van het

tie, een uitdaging of juist niet”.

secretariaat wordt verspreid onder ruim 150 mensen.

Een andere activiteit was het organiseren van excursies. Hieraan na-

Behalve dat de nieuwsbrief het onderlinge contact bevordert

men gemiddeld 10 tot 12 mensen deel. Zo werden kunstobjecten

heeft het ook een belangrijke functie in het bereiken van nieuwe

in en buiten Rotterdam bezocht. Beelden aan zee in Scheveningen,

bezoekers.

het Arboretum en de kunstgalerie van Pablo Rueda Lara.

Omdat vooral jonge ouderen beschikken over een computer is

De WOB nam en neemt ook deel aan verschillende roze projecten

de website van het COC van groot belang, evenals de landelijke

zowel in Rotterdam als landelijk.

website van het COC “roze 50+ “.In toenemende mate wordt daar
gebruik van gemaakt.

Roze bezoekvrijwilliger

Kortom, de WOB staat duidelijk op de kaart. Er is veel gedaan en

Het project “Roze Bezoekvrijwilligers” (een samenwerking tussen

er moet nog veel gebeuren.

VTH, Rotterdam Verkeert en de WOB) telt momenteel 13 koppels
van vrijwilliger en cliënt; 3 cliënten staan op de wachtlijst. Er zijn 2

Activiteiten voor mensen met een lichte beperking

bijeenkomsten geweest met de vrijwilligers, waarin ervaringen zijn

De maandelijkse bijeenkomsten van Ooxo, de werkgroep die acti-

uitgewisseld, eenmaal met een thema. Dit jaar is een flyer geprodu-

viteiten organiseert voor mensen met een lichte beperking kunnen

ceerd, gericht op het werven van nieuwe bezoekvrijwilligers. Door

rekenen op een constante groep bezoekers uit de regio Rotterdam.

bezuinigingen is er bij het CVD onzekerheid over de continuering

In 2011 zijn de contacten met eenzelfde groep van COC Den Haag

van het project,. De drie partners in het project willen zich echter

verder aangehaald. Doel om wat meer diversiteit in de bezoekers-

groep te brengen en ook op deze manier meer activiteiten voor de

Zinnen

doelgroep te kunnen aanbieden. Uit de praktijk blijkt dat de doel-

In 2011 is het ledenblad Zinnen opnieuw zesmaal uitgekomen met

groep van Ooxo weinig andere plekken kent waar zij elkaar kunnen

als jaarthema’s “Wees trots”, “Thuis in Rotterdam” en “Stop met

ontmoeten. Mensen uit de doelgroep hebben aangegeven dat zij

tobben”. Het blad had in 2011 een vast format en besteedde naast

behoefte hebben aan meer contacten.

culturele aandacht (film, theater, concertzaal) ook aandacht aan
personen (rubriek Trots) en (uitgaans)gelegenheden (rubriek Pluis)

Begin 2011 zijn 2 vrijwilligers van het COC als gast opgetreden bij

die voor de lezers interessant zijn. De vast redactie bestond uit 4

het Roze Netwerk van de Pameijer Stichting met als doel om vanuit

medewerkers. Binnen de samenstelling van de redactie was geen

het COC met elkaar over seksuele diversiteit te praten. De andere

verandering. Er is een vaste fotograaf en de webmaster van het

invalshoek was om medewerkers en cliënten te vertellen over de

COC behoort tot een vast contact van Zinnen.

activiteiten die vanuit het COC georganiseerd worden die ook voor
hen van belang kunnen zijn.

Ontwikkelingen

De film Choices werd als opstap hiervoor gebruikt.

In het nieuwe jaar verwacht de redactie geen grote veranderingen.
Er staat voor het nieuwe jaar wel een telefonische lezersenquête op

Ontwikkelingen

stapel.

Ongeacht dat de samenwerking met Den Haag verstevigd is en
daardoor meer mogelijkheden biedt voor de doelgroep van Ooxo

Gastheer/Gastvrouw/ COC pand

zijn er in 2011 stappen gezet naar meer samenwerkingsverbanden

Het optreden als gastpand met alles wat daarbij komt kijken heeft

ten behoeve van deze doelgroep.

in 2011 een grote vlucht genomen. Op de eerste plaats door de

De samenwerking met de Pameijer krijgt in 2012 meer gestalte.

Eurogames en de aanloop daartoe. Op elk moment was er wel
weer een ontmoeting of afspraak in het COC pand gepland. Vrijwil-

Website

ligers van het COC zorgden ervoor dat beamer, flapover, stoelen

Op de website van het COC www.cocrotterdam.nl is voor het alge-

en tafels klaar op tijd klaarstonden en ruimtes er weer schoon en

mene publiek een uitgebreide rubriek Informatie & Advies en een

verzorgd bijlagen.

volledig overzicht van alle activiteiten van het COC te vinden met
inbegrip van verschillende jaargangen van het ledenblad Zinnen.

En natuurlijk trad het COC weer als gastpand op voor:

In 2011 werd de website bezocht door 15830 bezoekers die in to-

De Kringen, Orpheus, Stichting Long Yang Club, Ketelbinkie en als

taal 38173 keer een pagina bekeken. Gemiddeld per dag bekeken

nieuwe gebruikers Gaysr en de LNBI vereniging. Ook Apollo maakt

50 bezoekers 100 pagina’s

als het om grotere groepen gaat nog gebruik van het COC pand.

Ontwikkelingen
Meer en meer blijkt de website het middel te zijn om de activiteiten van het COC onder de aandacht te brengen van leden en
belangstellenden. Ook voor het aankondigen van activiteiten van
aanverwante organisaties en allerlei ontwikkelingen rondom seksuele diversiteit vinden hun weg via de website.
Regelmatig wordt er kritisch naar de website gekeken en wordt
deze aangepast om de klantvriendelijkheid van de website te
vergroten.

Jaarrekening 2011
Exploitatierekening
De exploitatierekening van het COC Rotterdam over het jaar 2011 ziet er als volgt uit.
COC Rotterdam realisatie 2011 (regulier)
Omschrijving

Realisatie 2011

Begroting 2011

Gebouwkosten

¤

27.951

¤

Ontmoeting en ondersteuning

¤

11.715

Organisatiekosten

¤

18.161

Vrijwilligersvergoedingen

¤

6.890

Totale reguliere kosten

¤

64.717

Verbouwingskosten

¤

Kosten Eurogames

¤

Totale kosten (regulier + incidenteel)

Verschil

30.000

¤

2.049

¤

7.500

¤

- 4.215

¤

14.000

¤

- 4.161

¤

7.000

¤

110

¤

58.500

¤

-6.217

16.496

¤

17.500

¤

1.004

12.020

¤

10.000

¤

-2.020

¤

93.233

¤

86.000

¤

-7.233

Subsidie gemeente

¤

39.434

¤

33.250

¤

6.184

Overige inkomsten

¤

28.368

¤

17.250

¤

11.118

Vrijval reserves Eurogames en Verbouwing

¤

27.500

¤

27.500

¤

-

Totale inkomsten

¤

95.302

¤

78.000

¤

17.302

Exploitatie-resultaat regulier

¤

3.085

¤

- 8.000

¤

11.085

Exploitatie-resultaat incidenteel

¤

- 1.016

¤

0

¤

- 1.016

Exploitatie-resultaat totaal

¤

2.069

¤

- 8.000

¤

10.069

Opmerkingen bij de exploitatierekening
De kosten zijn hoger begroot. De inkomsten zijn ook hoger dan begroot. Hierdoor is geen exploitatietekort ontstaan, maar is een klein
exploitatieoverschot gerealiseerd. De inkomsten zijn hoger dan begroot door nabetalingen van de Gemeente Rotterdam. Tevens waren
er enkele incidentele meevallers zoals een terugbetaling van Eneco en waterschap (ca. € 2.000) en renteinkomsten over het hoge tijdelijke
banksaldo (ca. € 1.000). Daarnaast waren de inkomsten uit de bar hoger dan geraamd. Door de Eurogames kon er een hogere omzet
worden gedraaid. De inkomsten uit ledengelden zijn stabiel gebleven. De kosten van ontmoeting en ondersteuning en organisatiekosten
waren hoger dan begroot. Onder andere de werkgroep Hoi heeft meer uitgegeven dan verwacht. Ook de andere werkgroepen waren
actiever dan geraamd. Dit heeft naast de hogere opbrengsten ook tot hogere kosten geleid. De reservering voor de Eurogames en de
verbouwing sluiten vrijwel op de gerealiseerde uitgaven.
Balans 2011
De balans over 2011 ziet er als volgt uit.
COC Rotterdam balans 2011
Activa
Kas

1-1-2011
¤

31-12-2011
1.258

5.352 Bestemmingsreserve Eurogames 2011

ING (rek. courant)

¤

6.003 ¤

ING (spaarrek.)

¤

12.038 ¤

0

ASN (spaarrek.)

¤

50.000 ¤

26.763

Debiteuren

¤

739 ¤

Voorraad

¤

0

Totaal

¤

Passiva

2.527 ¤

71.307

¤

¤

Crediteuren

33.760

31-12-2011

12.504

¤

74

¤

10.000

¤

0

Bestemmingsreserve gebouw 2011

¤

17.500

¤

0

Bestemmingsreserve COC 65 jaar

¤

25.000

¤

5.000

388 Bestemmingsreserve Colour Festival
0

1-1-2011
¤

¤

0

¤

5.000

Bestemmingsreserve gebouw 2012

¤

0

¤

5.000

Juridische en overige reserve

¤

6.303

¤

18.686

Vrij besteedbaar vermogen

¤

0

¤

0

Totaal

¤

71.307

¤

33.760

De belangrijkste verandering op de balans zijn de uitgaven aan Eurogames en het pand, waardoor – zoals voorzien - per saldo de beschikbare middelen zijn gedaald met € 27.500. Daarnaast is de omvang van de post crediteuren sterk gedaald als gevolg van het onbreken van
overlopende posten (in 2010 jaar waren facturen van het grote project lesbrief nog niet betaald maar was de subsidie wel binnen; dit jaar
doet zich dat verschijnsel niet voor).
Het bestuur stelt voor de reserves op een andere manier te verdelen. Door alle subsidie-perikelen is het niet meer mogelijk geweest activiteiten voor te bereiden voor COC 65 jaar (we zijn al blij nog te bestaan.).
Het vrij besteedbaar vermogen bedraagt € 0,-, en is feitelijk zelfs negatief. Dit vanwege het feit dat de subsidie door de gemeente pas
achteraf wordt vastgesteld.
Begroting 2012
De begroting 2012 lijkt op de begroting 2011. Omdat 2012 een jaar zonder bijzonder grote activiteiten zal zijn, is de begroting van 2011
overgenomen.
Deze begroting bevat een stevig exploitatietekort. De activiteiten van het COC zijn belangrijk genoeg deze activiteiten toch uit te voeren,
hetgeen ten kosten van de reserves zal gaan. Als er bestuurders met een positieve waardering van de activiteiten voor homo-acceptatie
aan de macht komen, zal een hogere subsidieaanvraag kunnen worden ingediend, zodat een subsidie (én sinds 2007 achterstallige indexering) kan worden verkregen die recht doet aan de kwaliteit en inzet van de coc-vrijwilligers.
COC Rotterdam begroting 2012
Omschrijving

Begroting 2012

Gebouwkosten

¤

Ontmoeting en ondersteuning

¤

7.500

Organisatiekosten

¤

14.000

Vrijwilligersvergoedingen

¤

7.000

Totale kosten, exclusief gereserveerde kosten

¤

58.500

Kosten Activiteiten reservering (100% dekking reserve)

¤

15.000

Totale kosten, inclusief gereserveerde kosten

¤

73.500

Subsidie gemeente

¤

33.250

Overige inkomsten

¤

17.250

Incidentele baten

¤

0

Totale inkomsten, exclusief onttrekking reserve

¤

50.500

Onttrekking reserveringen 2012

¤

15.000

Totale inkomsten, inclusief onttrekking reserve

¤

65.500

Exploitatie-resultaat regulier

¤

- 8.000

Exploitatie-resultaat, inclusief dekking uit reserves

¤

- 8.000

30.000

