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Jaarverslag 2014 COC Rotterdam
Introductie
COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap een belangrijke
maatschappelijke rol in Rotterdam en omgeving. Daarbij gaan we uit van de doelstelling die
we aldus hebben geformuleerd:
Het bevorderen van de emancipatie, maatschappelijke acceptatie en zichtbaarheid van
de gehele LHBT-gemeenschap en het stimuleren van seksuele en genderdiversiteit in
Rotterdam en omstreken.
Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van COC
Rotterdam in 2014. Dit jaarverslag bevat een selectie van de meest belangrijke
gebeurtenissen in 2014 plus een financiële verantwoording.
Bij de uitvoering van de activiteiten zijn in 2014 circa 75 vrijwilligers betrokken geweest, in
werkgroepen of bij andere ondersteunende taken. Aan hen zijn we grote dank verschuldigd.
Daarnaast wil het bestuur alle leden, belanghebbenden, betrokkenen en belangstellenden
bedanken voor een goed jaar voor onze vereniging.

Het bestuur
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2. Activiteiten in 2014
De activiteiten van COC Rotterdam in 2014 zijn in te delen in zes kernactiviteiten, te weten:
belangenbehartiging, voorlichting, (individuele) ondersteuning, publieksinformatie,
ontmoeting en faciliteren. Voor veel activiteiten zijn werkgroepen verantwoordelijk en bij
sommige activiteiten zijn we samenwerkingsverbanden met andere partijen aangegaan.

a. Belangenbehartiging
Politiek en actualiteit
COC Rotterdam heeft een actieve relatie met de gemeentelijke politiek en het gemeentelijk
bestuur en treedt daarnaast op als waakhond. COC Rotterdam was in 2014 bij diverse
gelegenheden in staat om de gemeente Rotterdam bij te staan bij LHBT-vraagstukken. Ook
politieke partijen roepen regelmatig de hulp van COC Rotterdam in.
In februari werd ons pand tijdelijk omgetoverd tot ‘Pride House Rotterdam’, van waaruit de
verzamelde Rotterdamse LHBT-organisaties actie voerden tegen de Russische
antihomowetgeving. Aanleiding waren de Olympische Winterspelen in Sotsji die op dat
moment plaatsvonden.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen initieerden we op 4 maart samen met
kenniscentrum RotterdamV en zorgorganisatie Humanitas een roze politiek debat. Dit
goedbezochte debat bood roze Rotterdam de mogelijkheid om de politici aan de tand te
voelen over hun beleid op het gebied van LHBT-issues.
Een ander noemenswaardig evenement dat COC Rotterdam initieerde was het ‘Pride
Professionals’-programma dat tijdens de eerste Rotterdam Pride begin september in ons
pand plaatsvond en waarin een volledig inhoudelijk programma tegenwicht bood aan het
meer feestelijke en zichtbare uitgaansprogramma. Met workshops, voorstellingen en
ontmoetingen was ons gebouw wederom het hart van de Rotterdamse roze
belangenbehartiging.
COC Rotterdam was ook in 2014 regelmatig aanwezig in de lokale media, zowel in de
geschreven pers als op de lokale radiozenders. Na de presentatie van de campagne ‘Dit is
gewoon Rotterdam’ ontstond een discussie met de politiek over het Rotterdamse LHBTbeleid. Deze discussie zet COC Rotterdam ook in 2015 door.
Campagne ‘Dit is gewoon Rotterdam’
Medio december 2014 lanceerde COC Rotterdam de campagne ‘Dit is gewoon Rotterdam’.
Voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (ofwel LHBT-) stadgenoten zijn de
leefomstandigheden de afgelopen jaren veel verbeterd maar op het gebied van acceptatie,
integratie en veiligheid is er in Rotterdam nog veel te doen, stellen we vast. Zorg, veiligheid,
culturele diversiteit, maar ook de omstandigheden op school, op het werk of op straat spelen
daarbij een rol. Daar gaat de nieuwe campagne dan ook over.
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De campagne laat verschillende stelletjes zien die hand in hand hun ogen hebben gericht op
herkenbare punten in onze stad. Een beeld dat we in Rotterdam eigenlijk niet vaak zien. Met
de posters die COC Rotterdam verspreidt, wordt eigenlijk ook de zichtbaarheid van LHBT’s
vergroot. Als we meer gewend raken aan het beeld van mensen die openlijk laten zien dat zij
als LHBT’s ook gewone Rotterdams zijn, dan zullen de leefomstandigheden beter worden. In
de campagne is ook aandacht voor niet-LHBT’s.
Van school tot zorg: tekst van onze poster
Wat is gewoon in Rotterdam, vraagt COC Rotterdam zich af? Twee mannen die veilig hand in hand
over straat lopen? Homo- en transjongeren die gesteund worden door hun school? Ouderen die
samen met hun partner (m/v) kunnen blijven rekenen op goede zorg? Vrouwen die samen als
gelijkwaardige partners hun kind opvoeden? Transgenders die na hun transitie hun baan behouden?
Allochtonen die binnen eigen kring veilig voor hun seksualiteit kunnen uitkomen? Biseksuelen die zich
vrij voelen in hun partnerkeuze? Of Rotterdammers die hardop durven te zeggen dat iedereen in de
stad er ‘gewoon’ bij hoort? COC Rotterdam vindt dat dát gewoon zou moeten zijn en richt zich daarom
op de eigen stad.

Ouderenbeleid
Zorg voor ouderen blijft een belangrijk onderwerp voor COC Rotterdam. Het bieden van
ontmoetingsmogelijkheden en het zoeken naar mogelijkheden om eenzaamheid tegen te
gaan zijn de belangrijke beleidsrichtingen in ons ouderenbeleid.
Voor ontmoeting zijn de ouderensalons belangrijk. Gelukkig worden er steeds meer salons
verspreid over de stad en de regio gestart. COC Rotterdam ondersteunt deze initiatieven van
harte. Ook de 50+ Zondagmiddagsalon van COC Rotterdam, de oudste salon van
Nederland, wordt nog steeds georganiseerd. Bij de Zondagmiddagsalon hoort ook een
eetcafé. In 2014 heeft een aantal optredens en uitjes tijdens de 50+ Zondagmiddagsalon
plaatsgevonden; het overlijden van Gerrit van Praag op 17 februari werd op 23 februari
herdacht.
Om de activiteiten van onze WOB (Werkgroep Ouderen Beleid) te ondersteunen, is in 2014
een aanzet gegeven tot een aangepaste opzet. Daarvoor zoekt de WOB vrijwilligers. Verder
zoeken we nog een Roze 50+ ambassadeur. Het Roze Ouderen Overleg Rotterdam (ROOR)
heeft dit jaar een aantal malen vergaderd.
Het Roze Bezoekvrijwilligers-project is stabiel gebleven. Publicaties erover zijn dit jaar
verschenen in de Laurenskrant, in het blad van de Thuiszorg, in Maatwerk(t ), en in Zinnen.
Er is contact gezocht met professionele organisaties die het project zouden kunnen
begeleiden in samenwerking met COC Rotterdam en RotterdamV. In 2015 zal een
samenwerking worden aangekondigd.
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b. Voorlichting
Een klassieke een actuele activiteit van COC Rotterdam is het geven van voorlichting over
seksuele diversiteit op middelbare scholen. Het geven van voorlichting is een belangrijk
instrument voor het bevorderen van sociale acceptatie van homoseksualiteit in de klas, op
school en in de maatschappij.
COC Rotterdam heeft in 2013 ervoor gekozen om het bestaande voorlichtingsprogramma te
revitaliseren onder de naam ‘Veilige School Rotterdam’ (VSR). Voor VSR was 2014 een
belangrijk jaar waarin de opstartfase en pilot van het programma is voortgezet. Het
ontwikkelde voorlichtingsprogramma kenmerkt zich als een doorlopende leerlijn met
verschillende lesmethodieken met een eigen thema per schooljaar, afgestemd op het niveau
van de klas. Zo maakt een leerling steeds kennis met relevante aspecten van seksuele
diversiteit, zoals ‘verliefdheid’ en ‘coming-out’, ‘homoseksualiteit en religie’ en ‘biculturaliteit’.
Het programma is gebaseerd op voorlichtingsprogramma’s van andere COC’s en is onder
leiding van een externe professional met medewerking van vrijwilligers van COC Rotterdam
geschikt gemaakt voor Rotterdam en omstreken.
In 2014 is de pilot voortgezet en zijn circa 75 lesuren voorlichting gegeven op verschillende
scholen in de stad. De lesmethoden slaan aan en zijn volgens voorlichters en docenten zeer
geschikt om de beoogde doelen van een voorlichtingsles te realiseren, zoals het starten van
een discussie over basale aspecten van homoseksualiteit. Denk hierbij aan homoseksualiteit
als ziekte, keuze of gevolg van opvoeding. Veel (jonge) leerlingen die de voorlichters in
Rotterdam spreken hebben hierover opvallende opvattingen. Dit blijkt ook uit de
evaluatieformulieren die leerlingen na afloop invullen.
Het karakter van de ‘doorlopende leerlijn’ speelt in op de behoefte om jaarlijks aandacht te
besteden aan homoseksualiteit om leerlingen op dit onderwerp scherp te houden. En dit
wordt door scholen ook gewaardeerd. Op het moment van schrijven zijn de in 2014 bezochte
scholen voor een tweede maal bezocht in 2015 met twee nieuwe lesmethoden voor de
leerlingen die zodoende een twee keer van COC Rotterdam voorlichting krijgen.
Deze twee nieuwe methoden hebben de voorlichters in een verdiepingstraining behandeld in
2014. Het programma is in 2014 daarom uitgebreid tot vier lesmethoden, waarvan twee voor
de onderbouw en twee voor de bovenbouw. De nieuwe methoden maken elk gebruik van
recent filmmateriaal waarna de voorlichters een discussie in de klas starten en begeleiden.
Beide methoden knopen aan bij biculturaliteit en religie: onderwerpen die in Rotterdam
zonder moeite voldoende gespreksstof opleveren voor een voorlichtingsles van 100 minuten.
Net als 2013 is in 2014 gewerkt aan de organisatie van het nieuwe voorlichtingsprogramma,
de ontwikkeling van lesmethoden en het opleiden van voorlichters. Met veel plezier en
enthousiasme zet COC Rotterdam dit werk voort om tot een compleet en goed
georganiseerd programma te komen, met veel dank aan de betrokken vrijwillige voorlichters.
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c. Ondersteuning (Informatie & Advies)
We kregen in 2014 maar liefst 101 hulpvragen, waarvan 23 leidden tot persoonlijke
gesprekken. Het merendeel van de vragen was afkomstig van mannen (56); dit jaar kregen we
meer vragen (15) dan vorig jaar van instellingen. Dat zijn dan vragen van studenten die een
werkstuk over homoseksualiteit willen maken of een afstudeeronderzoek willen doen. Een
kwart van de hulpvragen komt van mensen met een niet-westerse achtergrond. In 14 gevallen
werd hulp gevraagd bij een asielaanvraag – meestal door mannen – die in hun vaderland
moeten vrezen voor hun leven.
In 2014 kwamen vluchtelingen langs uit Irak, Afghanistan, Somalië, Senegal, Oeganda en
Nigeria. Voor hulp aan deze groep werken we samen met Vluchtelingenwerk, COC
Amsterdam en het Gay & Lesbian Switchboard. Eenmaal kregen we te maken met een
hulpvraag over geweld in de openbare ruimte, waarbij we hebben samengewerkt met de
eenheid ‘Roze in Blauw’ van Politie Rotterdam-Rijnmond.
Op verzoek van COC Nederland zijn we gaan deelnemen aan Gay & Lesbian Switchboard,
waarvoor wij vanuit ons secretariaat op dinsdagmiddag vragen uit het hele land
beantwoorden. Het merendeel van de vragen gaat over omgaan met eigen gevoelens,
vormgeven aan coming-out en te maken krijgen met een intolerante leefomgeving. Tien
hulpvragers hebben we doorverwezen naar RotterdamV.
Ook dit jaar was er weer een gespreksgroep met 8 deelnemers die in 8 bijeenkomsten grote
stappen hebben gezet.
De uitdagende vraag was het vinden van opvang voor een Curaçaose transseksueel en de
meest bijzondere vraag was het verzoek om een imam te vinden die een huwelijk tussen twee
vrouwen zou willen inzegenen.
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d. Publieksinformatie
Nieuwe huisstijl
In 2014 hebben we onze huisstijl aangepast. De nieuwe huisstijl werd in september, tegelijk met
de campagne ‘Dit is gewoon Rotterdam’, geïntroduceerd. Hij maakt gebruik van bestaande elementen
voor een goede herkenbaarheid. Zo is het (landelijke) COC-logo teruggekeerd, maar dan in de kleuren
van de stad (groen-wit). Daarmee hebben we zowel de band met het (landelijke) COC als met de stad
willen onderstrepen. Het woordbeeld bleef ongewijzigd. We hebben een frisse stijl gecreëerd, zonder
veel kosten te hoeven maken. Alle interne en externe media zijn in 2014 aangepast aan de nieuwe stijl.

Website
De website van COC Rotterdam (www.cocrotterdam.nl) is iets waar we trots op zijn. Een
toegankelijke website, altijd actueel met een breed aanbod aan informatie voor de LHBTgemeenschap in ons werkgebied. Zoals de maandelijkse agenda van COC Rotterdamactiviteiten en informatie over stedelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen en
activiteiten op LHBT-gebied.
De stijgende belangstelling van afgelopen jaren heeft zich in 2014 voortgezet. Er zijn in totaal
45.214 pagina’s bekeken door 23.201 bezoekers. Dat betekent een toename van het aantal
bezoekers van 5% ten opzichte van 2013. Per dag keken gemiddeld 60 bezoekers naar de
120 pagina’s van de website, die in 2014 is aangepast aan de nieuwe huisstijl van COC
Rotterdam.
Social media
In 2014 hebben we onze social media-activiteiten geconcentreerd op één Facebook-pagina:
COC Rotterdam e.o. Hier delen we actueel nieuws en verwijzen we naar andere LHBTactiviteiten in de stad en de regio.
Ledenblad Zinnen
Dit jaar kwam ledenblad Zinnen opnieuw zesmaal uit met de bekende thema's ‘Wees trots’,
‘Thuis in Rotterdam’ en ‘Stop met tobben’. Het blad besteedde naast aandacht aan cultuur
(film, theater, concertzaal) ook aandacht aan personen (rubriek ‘Trots’) en
(uitgaans)gelegenheden (rubriek ‘Pluis’) die voor onze lezers interessant kunnen zijn.
Sinds het novembernummer van dit jaar (nummer 5) verscheen Zinnen in de nieuwe huisstijl
‘In de kleur van de stad’.
Belangrijke onderwerpen dit jaar waren: Pride House n.a.v. de Winterspelen in Sotsji; Roze
Pleegzorg; Diversiteit; het IFFR filmfestival; Rotterdam Pride; de Roze Bezoekvrijwilligers en
Solidariteit.
De redactie is op het moment van schrijven (maart 2015) op zoek naar vrijwilligers die als
onderdeel van de redactie of op projectbasis willen schrijven voor Zinnen. Er worden in 2015
geen grote veranderingen in het format van Zinnen verwacht.
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e. Ontmoeting
In 2014 organiseerde COC Rotterdam een veelvoud aan activiteiten voor leden, vrijwilligers
en andere belangstellende bezoekers aan het pand aan de Schiedamsesingel. Wekelijks is
het pand geopend tijdens de vrijdagmiddagborrel (‘Meet & Greet’), dat eveneens de
uitvalsbasis vormt van het bestuur en vrijwilligers om met elkaar de gang van zaken binnen
COC Rotterdam te bespreken. Diverse activiteiten voor een specifieke doelgroep zijn in 2014
georganiseerd, zoals het tweemaandelijkse vrouwenfeest Marlene en Asians and their
Friends, alsmede het maandelijkse OOXO, voor LHBT’ers met een licht verstandelijke
beperking. Ook de 50+-Zondagmiddagsalon en Jong & Out zijn in 2014 maandelijks
teruggekeerd.
Transcafé Rotterdam
Sinds december 2013 vindt twee keer per maand een sociale bijeenkomst, genaamd
Transcafé, plaats in het eigen pand. Er zijn tot en met 2014 in totaal 23 bijeenkomsten
geweest. Transcafé is bedoeld voor transgender mensen (mensen van wie het
geboortegeslacht niet of niet geheel overeenkomt met de genderidentiteit) en hun
omgeving.
De bijeenkomsten worden in het algemeen goed bezocht, waarbij er inmiddels een vaste
kern aanwezig is, aangevuld door bezoekers uit het gehele land. Er zijn in het algemeen
weinig bijeenkomsten voor deze doelgroep en de waardering voor deze bijeenkomsten is
groot.
Aanvullend op dit café zullen ook informatieve bijeenkomsten georganiseerd worden.
Daaronder valt te verstaan voorlichtingsbijeenkomsten met deskundige sprekers, workshops
en 'coming out' events waarbij mensen uit de doelgroep onder begeleiding van 'ervaren'
transgender mensen aan sociale activiteiten buiten het pand zullen deelnemen. Omdat de
samenstelling van de werkgroep in 2014 aan wijzigingen onderhevig is geweest, bleek het
niet mogelijk om deze activiteiten in het jaar van de verslaglegging te ontplooien.
Bovendien zijn stappen gezet om landelijk een overlegstructuur samen te stellen, waarbij
informatie en plannen uitgewisseld kunnen worden. Tot op heden is er weinig gestructureerd
als het gaat om de diverse organisaties in het werkveld.
Jong & out
Jong en Out is bedoeld voor jongeren tot en met 18 jaar die elkaar eens per maand kunnen
ontmoeten in een veilige omgeving. De jongste bezoeker is 13 jaar oud, de gemiddelde
leeftijd is 16. Per meeting hebben wij tussen de 10 en 15 bezoekers. Vanuit de bezoekers
kwam de vraag of er ook activiteiten buiten het COC-pand georganiseerd konden worden.
Hiermee zijn wij in 2015 begonnen.
Vanaf nu zullen we afwisselend om de maand in het COC-pand en daarbuiten een activiteit
organiseren. Op die manier kunnen we zowel de bekende bezoekers enthousiasmeren, als
nieuwe, onwennige jonge bezoekers ook de kans geven om het COC-pand voor een eerste
keer te bezoeken.
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f. Faciliteren
COC Rotterdam kiest er bewust voor het pand te gebruiken om ruimte te bieden aan allerlei
externe initiatieven in lijn met haar doelstelling, of vanwege raakvlakken met de LHBTdoelgroep en/of seksuele en genderdiversiteit in de regio.
In 2014 hebben onder meer de volgende organisaties regelmatig gebruik gemaakt van het
COC-pand. Daarbij hebben onze COC-vrijwilligers dit gebruik mogelijk gemaakt.
•
•
•
•
•
•
•

Erasmus Pride: Netwerk voor LHBT-studenten en -medewerkers van de Erasmus
Universiteit
De Kringen: een ontmoetingsplek voor LHBT’s
Ketelbinkie: de Rotterdamse LHBT-sportvereniging
Stichting Mara: ontmoetingsplek voor mensen met Hiv/Aids, met een wekelijks
eetcafé
HIV-borrel: een tweemaandelijkse borrel voor mensen met Hiv/Aids
Gay010: overleg van de verschillende LHBT-organisaties die in Rotterdam actief zijn
Diverse eenmalige bijeenkomsten van groepen die zich inzetten voor LHBT’s
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3. Samenwerkingsverbanden
COC Rotterdam is ook in 2014 in diverse samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd.
Samenwerkingspartners zijn vaak andere LHBT-organisaties in Rotterdam, alsmede
instellingen als LantarenVenster en De Gouvernestraat. Hieronder worden enkele
spraakmakende resultaten benoemd waaraan COC Rotterdam een concrete bijdrage heeft
geleverd. Een aantal spraakmakende evenementen die in 2014 plaatsvonden is al genoemd
onder het kopje ‘Belangenbehartiging’.
Wereld Aids Dag
Sinds een aantal jaren is COC Rotterdam actief in een stedelijke werkgroep die jaarlijks
diverse activiteiten organiseert rondom Wereld Aids Dag. Met deze activiteiten wordt
hiv/aids onder de aandacht gebracht van een grotere groep mensen.
In deze stedelijke werkgroep zijn – onder coördinatie van Stichting Mara – GGD Rijnmond,
Maasstad Ziekenhuis, Erasmus MC, Humanitas Bureau hiv-hulpverlening en COC Rotterdam
vertegenwoordigd.
COC Rotterdam is medeorganisator van de publieksactiviteit in de stad en van de filmavond
in Lantaren/Venster. Dit jaar werd op 1 december de film Lilting gedraaid. Gekozen is voor
een film die in deze tijd speelt met een multicultureel gegeven. Een film die niet over hiv/aids
ging maar over verlies van een dierbare en het niet geaccepteerd worden in de samenleving.
Een thema dat zeer herkenbaar is voor mensen met hiv/aids en hun naasten.
Roze overleg
In december 2013 is het Roze Overleg gestart onder de naam Gay010 met alle roze
organisaties die in de stad actief zijn. COC Rotterdam neemt actief aan dit overleg deel.

4. Interne organisatie
In 2014 was de bestuurssamenstelling: Martin Frank (voorzitter), Alfred Jansen (secretaris),
Rien Boegheim (penningmeester), Peter de Lang, Tineke Berveling en Bert Bouwmeister
(leden). Tijdens de ALV in 2014 werd Heleen Sammelius als algemeen bestuurslid aan het
bestuur toegevoegd.
Het bestuur en de overige vrijwilligers van COC Rotterdam worden ondersteund door het
vrijwillige secretariaat, dat elke werkdag in de middag bereikbaar is per telefoon en e-mail.
Het pand en de website worden eveneens door vrijwilligers onderhouden. Zij hebben het
eveneens mogelijk gemaakt dat de activiteiten van 2014 konden plaatsvinden.
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5. Financieel rapport
Realisatie 2014 en
begroting 2015
Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroot 2014

Verschil 2014

Begroot 2015

Gemeentelijke subsidie

€ 34.000

€ 36.975

€ 37.500

€ 525-

€ 34.000

Contibutiegelden

€ 10.369

€ 10.056

€ 10.000

€ 56

€ 10.000

Marge op baractiviteiten

€ 7.082

€ 9.072

€ 6.000

€ 3.072

€ 7.000

Overige inkomsten

€ 5.691

€ 3.984

€ 850

€ 3.134

€ 3.000

Fondsenwerving

€ 7.755

€ 2.035

p.m.

€ 2.035

p.m.

Totaal

€ 64.898

€ 62.122

€ 54.350

€ 7.772

€ 54.000

Algemene kosten

€ 769

€-

€ 1.500

€ 1.500

€-

Vrijwilligersvergoedingen

€ 11.037

€ 10.110

€ 7.500

€ -2.610

€ 11.000

Huisvesting

€ 25.210

€ 27.181

€ 26.000

€ -1.181

€ 27.000

Representatie

€ 860

€ 4.760

€ 1.000

€ -3.760

€ 1.000

Kantoor, ICT, website

€ 3.349

€ 1.832

€ 3.000

€ 1.168

€ 3.000

Drukwerk en porti

€ 5.405

€ 4.090

€ 4.590

€ 500

€ 4.500

Bankkosten, beheer

€ 609

€ 764

€ 695

€ -69

€ 700

Overige kosten

€ 16.982

€ 7.031

€ 11.065

€ 4.034

€ 8.000

Totaal

€ 64.221

€ 55.768

€ 55.350

€ -418

€ 55.200

Resultaat

€ 676

€ 6.354

€ -1.000

€ 7.354

€ -1.200

Onttrekingen reserve VSR

€ 10.000

€ 10.000

€-

€ 10.000

€-

Dotaties reserve VSR

€ -10.000

€ -16.354

€-

€ 16.354-

€-

Resultaat na mutaties
reserves

€ 676

€ -0

€ -1.000

€ 1.000

€ -1.200

Activa

31-12-13

31-12-14

Debiteuren

€ 1.302

€ 1.389

Overlopende activa

€ 117

€ 66

Kas

€ 1.437

€ 1.729

Bankrekeningen

€ 24.762

€ 29.922

€ 27.619

€ 33.106

Resultaat

€ 676

€ 6.354

Overige reserve

€ 15.626

€ 16.302

Bestemmingsreserve VSR

€ 10.000

€ 10.000

Crediteuren

€ 707

€ 369

Overlopende passiva

€ 610

€ 81

€ 27.619

€ 33.106

Inkomsten

Kosten

Begin en eindbalans 2014

Passiva
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6. Tot slot

In 2014 heeft COC Rotterdam wederom grote stappen gezet. Daar zijn we trots op. Met een
actief bestuur en een groot aantal vrijwilligers dat de verschillende geledingen van onze
Rotterdamse LHBT-community goed weerspiegelt gaan we in 2015 nog meer aandacht
besteden aan onze rol als belangenbehartiger voor alle LHBT’s in Rotterdam en omgeving.
COC Rotterdam zal daarom onverminderd en samen met al onze trouwe én nieuwe
vrijwilligers, leden en andere belanghebbenden blijven vechten voor meer begrip,
zichtbaarheid en veiligheid in Rotterdam en omstreken.
Het is nodig.
Dank aan iedereen die ons in 2014 heeft gesteund!

Namens het bestuur van COC Rotterdam

Martin Frank (voorzitter)

COC Rotterdam
Schiedamsesingel 175
3012 BB Rotterdam
010 - 41 41 555
secretariaat@cocrotterdam.nl
www.cocrotterdam.nl
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