Jaarverslag 2015 COC Rotterdam e.o. (concept)
1.

Introductie
COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap een belangrijke rol in
Rotterdam en omgeving. We werken aan het realiseren van de volgende doelstelling:
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 2015.
Dit jaarverslag bevat een selectie van de meest belangrijke gebeurtenissen in 2015.
Bij de uitvoering van de activiteiten zijn circa 75 vrijwilligers betrokken geweest, in werkgroepen of in
ondersteunende taken. Aan hen zijn we grote dank verschuldigd. Al het werk wordt uitsluitend door
deze vrijwilligers gedaan. Zonder hen geen COC Rotterdam! Daarnaast wil het bestuur alle leden,
belanghebbenden, betrokkenen en belangstellenden bedanken voor een goed jaar voor onze vereniging.

2.

Interne organisatie/vereniging
Gedurende een groot deel van het jaar is gewerkt aan de toekomstbestendigheid van COC Rotterdam op
het gebied van huisvesting en financiën. Aanleiding hiervoor waren enerzijds de wens om te verhuizen
naar een minder groot pand vanwege toenemende kosten en inspanningen ter onderhoud, en anderzijds
het besluit van de Gemeente Rotterdam om instellingen als COC Rotterdam niet meer met structurele
subsidie te ondersteunen.
Verhuizing
In de loop van 2015 werden verhuisplannen meer en meer concreet. Na 35 jaar aan de Schiedamsesingel
175 gevestigd te zijn, werd het pand met 4 verdiepingen zonder lift te groot en te onhandig. In 35 jaar is
er ook voor LHBT’ers het nodige veranderd. Meer en meer LHBT-organisaties en veel meer LHBThoreca. Een deel van de activiteiten loopt via sociale media en via het emailverkeer van het COC. Dat
COC Rotterdam nog steeds in een behoefte voorziet blijft overeind en ook dat een kleine barfunctie
onontbeerlijk werd geacht. Een eigen pand met een eigen gezicht werd door de aanwezigen op de ALV
benadrukt. Met deze randvoorwaarden en een beperkt budget geen sinecure.
De verhuiscommissie ging voortvarend aan de slag binnen de verschillende netwerken. Dat leverde na
een paar maanden een bijzonder resultaat op. Het pand naast het huidige COC zou leegkomen. Een pand
waar met wat aanpassingen verschillende functies een plek konden krijgen. Het traject om de
exploitatievergunning op dit pand te krijgen werd door de Gemeente positief ingeschat en op basis
daarvan is het huurcontract getekend. Hierbij is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval
dat de exploitatievergunning niet rond zou komen.
Dit jaarverslag wordt in het voorjaar van 2016 geschreven. COC Rotterdam zit volop in het
verhuisproces dat uiteindelijk veel beschikbare tijd heeft geclaimd van de vrijwilligers. De wens is om
voor het einde van de zomer 2016 op de nieuwe plek de deuren te kunnen openen.
Financiën
Het proces en de besluiten rondom de verhuizing zijn deels ook ingegeven door de veranderde
subsidiesystematiek van de Gemeente Rotterdam. Instellingen die actief zijn op het gebied van LHBTemancipatie konden geen reguliere subsidieaanvraag indienen voor het jaar 2016. In april 2015 werd
plots bekendgemaakt dat de Gemeente Rotterdam voornemens was om LHBT-werkzaamheden aan te
besteden. Dit heeft bij COC Rotterdam gezorgd voor onzekerheid over financiën. COC Rotterdam is
namelijk een te kleine organisatie om zelfstandig op aanbestedingen in te schrijven, maar is wel
afhankelijk van gemeentelijke steun voor haar continuïteit.
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Pas in september 2015 werd bekendgemaakt wat de concrete plannen van de Gemeente Rotterdam
waren. In november 2015 was COC Rotterdam verzekerd van 1/3 e van haar financieringsbehoefte
vanwege een (met RADAR en SPIOR) gewonnen aanbesteding. In het voorjaar van 2016 heeft COC
Rotterdam uiteindelijk haar overige subsidieaanvragen gehonoreerd gekregen.
De lange periode van onduidelijkheid over Gemeentelijke steun en de uitgebreide nieuwe
subsidieprocedures hadden een grote impact op de uitvoering van de werkzaamheden in 2015 en hebben
voor veel (onnodige) vertraging en afleiding gezorgd. Met inachtneming hiervan volgt hieronder een
kort verslag van de werkzaamheden van COC Rotterdam.
3.

Belangenbehartiging
COC Rotterdam is gedurende 2015 voortdurend in gesprek getreden met Rotterdamse politiek, media
en (overheids-)instellingen. Aan specifieke groepen binnen de doelgroep van COC Rotterdam werd in
2015 extra aandacht geschonken. Hieronder volgt een kort overzicht van memorabele gebeurtenissen.
a.

Politiek
COC Rotterdam maakt zich zorgen over de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit op
middelbare scholen in Rotterdam. Met name omdat niet bekend is wat scholen doen aan
verplichte voorlichting. In januari 2015 heeft voorzitter Martin Frank hierover ingesproken in
de raadscommissievergadering. Met Wethouder De Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) en
aanwezige raadsleden is COC Rotterdam in gesprek gegaan over de ervaringen en noodzaak
van goede voorlichting op middelbare scholen. Een stedelijke inventarisatie onder middelbare
scholen is toegezegd. In de erop volgende maanden heeft COC Rotterdam hieraan een
inhoudelijke bijdrage geleverd.
In mei 2015 heeft COC Rotterdam haar werkzaamheden en ervaringen kunnen toelichten bij
een werkbezoek van Burgemeester en Wethouders bij The Hangrout-010 in een gezamenlijk
programma met andere organisaties die voor LHBT’s in Rotterdam actief zijn (zie
samenwerkingen). COC Rotterdam heeft onder meer gesproken over de positie van
transgenders en heeft met Burgemeester Aboutaleb en alle wethouders een
voorlichtingsmethode geoefend.
Als onderdeel van de stedelijke ‘Integratietour’ had COC Rotterdam met Stichting Maanta en
Wethouder Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) een dialoog in het eigen pand in
september 2015. Stichting Maanta bevordert de arbeidsparticipatie onder voormalig
vluchtelingen en niet-westerse nieuwkomers (in het bijzonder voor de Somalische doelgroep).
Van het boeiende gesprek over gedeelde zorgen en mogelijkheden elkaar te versterken deden
Ayan Hassan en Martin Frank verslag tijdens een bijeenkomst voor alle organisaties die
meededen aan de integratietour in 2016.
In de zomer van 2015 trad COC Rotterdam in gesprek met Wethouder Schneider over de in
2015 gepubliceerde Integratienota met onder meer stedelijk LHBT-beleid. Hoewel COC
Rotterdam enthousiast is over de zichtbare inspanningen die de Gemeente Rotterdam en in het
bijzonder Wethouder Schneider op het gebied van LHBT-emancipatie verricht(t)en, blijft zij
kritisch over bepaalde uitgangspunten in de nota (zoals “homoseksualiteit is in Nederland over
het algemeen geaccepteerd”). De campagne ‘dit is gewoon Rotterdam’ van COC Rotterdam
betreft juist de gedachte dat in Rotterdam nog veel te doen is voordat seksuele diversiteit als
‘normaal’ beschouwd wordt. De campagne is in 2015 gecontinueerd en op één evenement
tijdens de ‘integratietour’ door de Gemeente Rotterdam ingezet.

b.

Ouderenbeleid
Voor ouderen, die hun huis moeilijk willen/kunnen verlaten neemt COC Rotterdam deel aan
het project Roze Bezoekvrijwilligers. Een samenwerkingsproject met Rotterdam V en
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Humanitas. De coördinatie van dit project wordt gedaan door Stichting Mara. Er zijn veel
vrijwilligers. Het is moeilijk om met eenzame ouderen in contact te komen. Er wordt constant
gezocht naar mogelijkheden om dit project meer bekendheid te geven zodat meer ouderen
bezoek kunnen krijgen.
Daarnaast neemt COC Rotterdam deel aan het kwartaal-overleg van Roze Overleg
Ouderenbeleid Rotterdam (ROOR). De coördinatoren van de Salons uit Rotterdam wisselen
hun ervaringen en ideeën met elkaar uit. Dit heeft ook tot gevolg, dat onze gasten andere
Salons bezoeken en vice versa. De salons worden op verschillende dagen georganiseerd, zodat
er veel ontmoetingsmodelijkheden zijn. Bij het ROOR zijn zo’n 15 partijen betrokken,
waarvan er gemiddeld 10 de vergadering bezoeken. Hier worden gedachten uitgewisseld en
gestalte gegeven veelzijdige problematiek van de LHBT-ouderen in de regio Rotterdam.

4.

c.

Connected
Eind 2015 heeft COC Nederland een oproep geplaatst voor buddy’s voor LHBT-asielzoekers.
Op deze oproep zijn bijna 300 reacties binnengekomen, waaronder ook ruim 20 uit Rotterdam.
In december is een eerste bijeenkomst met deze groep gehouden. Inmiddels zijn er drie
enthousiaste coördinatoren aan het werk en zijn de eerste buddy’s gekoppeld aan LHBTasielzoekers.

d.

Transgender personen
In 2015 is er binnen COC Rotterdam meer focus voor genderdiversiteit. In 2015 is een start
gemaakt met het in beeld brengen van genderdiversiteit binnen bestaande projecten, zoals
voorlichting op middelbare scholen. Met deze nieuwe focus in 2015 hoopt COC Rotterdam de
problemen die transgenders in Rotterdam ondervinden beter aan te kaarten.

Veilige School Rotterdam
Voor het voorlichtingsproject ‘Veilige School Rotterdam’ was 2015 een bewogen en deels
teleurstellend jaar. In 2015 zijn minder voorlichtingen gegeven dan het jaar ervoor (in totaal 62
lesuren). Gedurende de zomer van 2015 waren alle werkzaamheden van de betrokken vrijwilligers
gericht op de toekomstbestendigheid van het project. Dit had te maken met het voornemen van de
Gemeente Rotterdam om voorlichting aan te besteden: pas eind 2015 zou duidelijk zijn of de Gemeente
Rotterdam bereid was het project financieel te steunen.
COC Rotterdam ervaarde dit als zeer frustrerend, omdat juist voorlichting laat blijken hoe noodzakelijk
aandacht voor diversiteit in Rotterdam is. Tijdens de voorlichtingen zijn onze vrijwilligers veelal in
gesprek met leerlingen over cultuur en religie. Dat Rotterdamse scholieren seksuele en genderdiversiteit
afkeuren is door onze vrijwilligers vaak ondervonden. Het project heeft een professioneel
lesprogramma dat voor Rotterdamse scholieren op maat gemaakt is.
Vanwege de Gemeentelijke ontwikkelingen en de noodzaak het project te verduurzamen, is het
projectteam na het voorjaar van 2015 uitgebreid. Bovendien is er aanvullende financiering
georganiseerd en zijn er veel nieuwe vrijwilligers geworven en opgeleid tot voorlichters. Tegelijkertijd
is gefocust op het vinden van een partner voor de Gemeentelijke aanbesteding voor voorlichting.
Uiteindelijk heeft COC Rotterdam met RADAR en SPIOR deze aanbesteding gewonnen; in november
2015 bleek dus ook dat het project financieel geborgd is voor de komende twee kalenderjaren. In de
eerste vier maanden van 2016 beleefde het project een vliegende start vanwege de voorbereidingen die
in 2015 zijn getroffen (ruim 100 lesuren voorlichting).

5.

Informatie en advies
Het was een druk jaar voor de werkgroep Informatie & Advies (I&A). Er is 146 keer een beroep gedaan
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op onze ervaringsdeskundigen. Er bleek ook meer behoefte aan een persoonlijk gesprek. Een redelijk
nieuwe groep met een hulpvraag werd gevormd door moeders van een LHBT-kind. Ook neemt de
groep studenten die voor hun opleiding een werkstuk over een LHBT-gerelateerd onderwerp maken nog
steeds toe. I&A werd niet alleen benaderd door hulpvragers zelf, maar ook door instellingen die
ondersteuning vroegen voor hun cliënt. Het ging dan om patiënten in een zorginstelling of leerlingen op
scholen.
Vorig jaar zijn onze vrijwilligers begonnen om een aantal weken na een gesprek nog eens contact op te
nemen met de hulpvrager. Dit resulteerde regelmatig in een vervolggesprek. Met deze ervaring is
voorzichtig begonnen om met mensen die daar behoefte aan hadden direct een vervolgafspraak te
maken. In totaal zijn er 8 van deze vervolgafspraken geweest.
Een bijzondere groep hulpvragers zijn mensen die in Nederland asiel aanvragen. Bij COC Rotterdam
kloppen zowel mensen met als zonder status aan. Een nieuwe vorm van ondersteuning die voor deze
groep is opgestart is het buddy-project Connected.
In het najaar werd weer een gespreksgroep georganiseerd. Dit jaar met 8 deelnemers.
De werkgroep Informatie & Advies bestaat uit 6 mannen en 2 vrouwen, in leeftijd variërend tussen 25
en 75 jaar.

6.

Publieksinformatie
a.

Zinnen
Dit jaar kwam ledenblad Zinnen voor het laatst uit. Na 11 jaar besloot de redactie unaniem te
stoppen omdat er voor een gedrukte versie van Zinnen geen financiële toekomst meer leek te
bestaan vanwege opdrogende geldstomen in 2016. De huidige redactie vond dat een gedrukt
ledenblad een andere ‘dynamiek’ heeft dan een via een website te lezen of per email verzonden
digitale versie. Daarnaast bleek het niet mogelijk - ondanks diverse pogingen via het ledenblad,
via de COC-website en in contact met vrienden en kennissen - nieuwe vrijwilligers te
enthousiasmeren voor het opzetten van een digitaal ledenblad.
Het blad besteedde in dit laatste jaar naast aandacht aan cultuur ook aandacht aan personen
(rubriek Trots) en (uitsgaans)gelegenheden (rubriek Pluis) die voor onze lezers interessant
kunnen zijn. De redactie bestond uit René van der Aa, Janine Holzmann en Eric van der Snoek.
De vormgeving werd verzorgd door Pieter Beulens met als vaste (cover)fotografen Esther van
Nes en Anna Filak. Contactpersoon bij de website van COC Rotterdam was webmaster Jaap
Scheffer. Cok Troost speelde een centrale rol in de contacten met het COC-secretariaat.
Belangrijke onderwerpen dit jaar waren: Roze ouderenzorg, het regenboogzebrapad, Rotterdam
Pride, het transcafé en de eerste ideeën over een verhuizing uit het huidige COC-gebouw.
De redactie heeft tot en met het laatste nummer met veel plezier aan Zinnen gewerkt. In het
decembernummer werden alle redactieleden en medewerkers van de afgelopen jaren bedankt
voor hun inzet.

b.

Rotterdam PRIDE
Ook in 2015 deed COC Rotterdam mee aan Pride Rotterdam. Iets meer bescheiden dan in het
eerste jaar van Rotterdam Pride. COC Rotterdam was weer een van de pleisterplaatsen tijdens
een tour langs Rotterdamse LHBT-organisaties. Verder werd de Hiv-borrel tijdens Pride
georganiseerd, vond een extra Transcafé in het Pride weekend plaats en organiseerde Marlene
een speciale Pride-editie. Een belangrijke activiteit was de deelname aan de LHBT-infomarkt
op het Schouwburgplein. COC wilde haar organisatie breed uitdragen en mensen niet alleen
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informeren over de activiteiten die COC Rotterdam organiseert maar ook mensen warm maken
om lid te worden van het COC uit solidariteit voor de LHBT-gemeenschap.
Op 26 september, een zonovergoten dag, kwamen zo’n 20 vrijwilligers van COC Rotterdam in
actie. Vrijwilligers uit de voorlichtingsgroep Veilige School Rotterdam, vrijwilligers van
Informatie en Advies, vrijwilligers van de Transgendergroep, vrijwilligers van de
Zondagmiddagsalon en vrijwilligers van Jong en Out. Natuurlijk waren een aantal
bestuursleden van het COC beschikbaar voor algemene vragen over COC Rotterdam.
De gehele dag door was er belangstelling en aanloop in de stand van het COC. Vonden soms
indringende gesprekken plaats over de positie van LHBT’ers in Nederland, vragen over de
activiteiten van COC Rotterdam voor LHBT vluchtelingen, waren er regelmatig gesprekken
over een persoonlijke kwestie, wilde men meer weten over het project Veilige School en
werden daarover concrete afspraken gemaakt. En mensen kwamen langs om hun waardering
te uiten voor het werk van het COC.
c.

Wereldaidsdag
De Stedelijke werkgroep Wereldaidsdag Rotterdam kan de laatste jaren rekenen op een
groeiend aantal deelnemers. Zo hebben zich in 2015 de Stichting Untenu en Stichting het Rode
Lint bij de werkgroep aangesloten. COC Rotterdam neemt binnen de stedelijke werkgroep
Wereldaidsdag Rotterdam een meer en meer actieve rol in. In 2015 heeft COC Rotterdam
mede de succesvolle publieksactiviteit op de Vlasmarkt georganiseerd. Ondanks het
regenachtige weer trok de stand voortdurend belangstelling. Honderden mensen wilden een
Red Ribbon laten opspelden uit solidariteit met mensen met hiv/aids wereldwijd. De
bereidheid/wens om zich te laten testen in de GGD bus was succesvol. Er was een behoorlijke
toename van het aantal sneltesten in vergelijking met 2014.
COC Rotterdam heeft in het kader van Wereldaidsdag Rotterdam de fototentoonstelling “Geen
medicijnen is doodzonde” van het Aidsfonds naar Rotterdam kunnen halen. Gedurende 2
weken hebben op het Hofplein 5 grote trotters gestaan met foto’s van Sacha de Boer met
persoonlijke verhalen van mensen met hiv/aids die geen toegang tot medicijnen hebben. Het
verkrijgen van de benodigde vergunningen voor zowel de fototentoonstelling als de
publieksactiviteit op de Vlasmarkt zijn door het COC verzorgd.
En natuurlijk heeft COC Rotterdam weer een film in Lantaren/Venster georganiseerd. Dit jaar
de film “Little Heaven” over een weeshuis in Ethiopië speciaal voor kinderen met hiv/aids.
Een indringend document. Na afloop was er een informeel samenzijn. Bijna 100 mensen
hebben de film bezocht.
En natuurlijk werd rond de datum van 1 december veel meer georganiseerd door leden van de
stedelijke werkgroep. De activiteiten starten met een film en voorlichting van de Stichting
Untenu in het COC pand daarna met de Hiv borrel in het COC pand die door zo’n 60 mensen
bezocht werd. Ook werd er door Stichting Mara, Humanitas en Stichting het Rode Lint
voorlichting gegeven op het Albeda College en in de Filipijnse kerk. En was er een medische
update in het Maastad ziekenhuis.

7.

Ontmoeting
a.

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. Deze veilige omgeving zorgt ervoor dat elke jongere
zichzelf kan zijn en zich ook vrijer kan voelen. De jongste bezoeker is 13 jaar oud, de
gemiddelde leeftijd is 16 jaar. Per (maandelijkse) meeting hebben wij tussen de 10 en 15
bezoekers. In 2015 zijn we begonnen met activiteiten buiten het COC pand. Zo zijn we gaan
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bowlen, schaatsen en naar een andere Jong & Out geweest. Binnen het COC pand is er een
watergevecht gehouden, zijn er meerdere pogingen geweest om iets te koken of was er een
bijeenkomst waarbij er films werden gekeken Door de verschillende mogelijkheden kunnen we
zowel de bekende bezoekers enthousiasmeren, als nieuwe, onwennige jonge bezoekers de kans
geven om het COC-pand voor een eerste keer te bezoeken.
b.

Expreszo
Expreszo Rotterdam is de vervolggroep voor de jongeren die te oud worden voor Jong & Out
en andere personen tussen de 18 en 26 jaar. Doordat iedereen voor de wet volwassen is zorgt
dit ervoor dat er meer mogelijkheden zijn om activiteiten te regelen. Zo is er een kroegentocht
gehouden voor de personen die (nog) niet bekend waren in Rotterdam, is er een
cocktailworkshop geweest en hebben we daarnaast een pokeravond gehad.

c.

Ouderensalon
Boegbeeld van het COCR ouderenbeleid is de Zondagmiddagsalon, die elke laatste zondag van
de maand plaatsvindt. Ook wanneer zo’n zondag op een feestdag valt, dus 12x per jaar.
Het is een ontmoetingsmogelijkheid voor vijftigplussers, die onder het genot van een drankje
en hapje zich met elkaar onderhouden. Kennelijk voldoet dit concept want een onlangs gestart
initiatief om gezamenlijk uitstapjes te maken, is een vroege dood gestorven wegens gebrek aan
belangstelling. Veel interesse is er wel voor de gezamenlijke maaltijd, die na afloop genoten
kan worden en waaraan een groot aantal bezoekers geanimeerd deelneemt.

d.

Transcafé
Het Transcafé Rotterdam (tweemaal per maand) heeft, na een mooie start in 2014, in 2015 een
mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er is zowel groei in bezoekers als in vrijwilligers. Mensen
zijn tevreden en komen regelmatig terug.
Medio 2015 is er een wisseling in het team geweest. De eerste maand was dat wat aftasten
maar al snel groeide het team, de initiatieven en de bezoekersaantallen. Van gemiddeld 10 a 15
bezoekers steeg dit naar 20 a 25 bezoekers.
De groep bezoekers toont een natuurlijkverloop. Beginners doorlopen de stadia van
volwassenheid, gaan nieuwe beginners steunen en begeleiden en zijn daarna klaar om
zelfstandig en vol zelfvertrouwen de wereld in te gaan. Daarna komen de gevorderden af en
toe terug voor de gezelligheid en de band met de groep. De sterke behoefte om altijd te komen
neemt af naarmate het dagelijks leven de natuurlijke primaire rol heeft hervonden. Behoudens
de feestdagen was het Transcafé 2x per maand geopend. En hebben we 1x een themafilm
gekeken en er gezamenlijk over gediscussieerd.
Transcafé toont aan nut te hebben en bestaansrecht. Er wordt een belangrijke plaats in de
maatschappij opgevuld. De meeste bezoekers komen uit de stadsregio, maar ook uit de ruime
Randstad komen veel vaste bezoekers. Transcafé is een sterk merk en concept dat steeds meer
bekendheid en erkenning krijgt. Deze ontwikkeling wordt in 2016 en de jaren er na versterkt
en uitgebreid, waarbij veel wordt samengewerkt met andere LHBT-organisaties.

e.

Vrouwencafé Marlene
Een groep enthousiaste vrijwilligsters die de rol van gastvrouw en barvrouw met verve op zich
nemen, organiseren Vrouwencafé Marlene. Iedere laatste zaterdag van de maand is het een
topsfeer tijdens de café́ -avond. Startend met een Eetcafé waar voor weinig geld een lekker 3gangendiner gegeten kan worden. De programmering is divers: iedere keer een live optreden
en DJ met soms ook aandacht voor literair werk. De programmering op de avonden valt erg in
de smaak bij onze bezoeksters. Dit jaar traden onder andere op: Dorka en Wessels, Astrid
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Akse, Sandra Kerstens, Dalal Marouf, Merel Moistra, Mickie Kieboom, Judith de Graaf,
Emmy Eve en Finaly met Indra Rombley.
Iedere Marlene-avond draait er in Café Praag een DJ louter vinyl (@jetemetet
draait door) en na het optreden draait DJ Dees of Laligue tot sluitingstijd heerlijke dansmuziek
in Sissi. De bezoekersaantallen schommelen tussen de 35 en 75 vrouwen per avond.

8.

f.

Meet & Greet
Wekelijks is COC Rotterdam open met haar vrijdagmiddagborrel, bedoeld als laagdrempelige
ontmoetingsgelegenheid bijeenkomst voor LHBT’s ter aanvulling op het reguliere horecaaanbod in de stad.

g.

OOXO
Maandelijkse bijeenkomsten voor LHBT’s met een beperking.

Facilitatie
COC Rotterdam biedt groepen die passen binnen de doelstelling van COC Rotterdam graag een vaste
plek. Twee belangrijke groepen zijn het wekelijkse HIV-eetcafé van Stichting Mara en de
tweemaandelijkse HIV-borrel.
a.

HIV-eetcafé
Al enkele jaren biedt COC Rotterdam onderdak aan het door Stichting Mara georganiseerde
eetcafé voor mensen met hiv/aids. Een constant groep van zo’n 18 tot 25 mensen ontmoeten
elkaar in informele sfeer, kunnen in gesprek gaan met de vrijwilligers van Stichting Mara.
Wekelijks wordt door enkele vaste vrijwilligers een 3-gangen menu bereid.

b.

HIV-Borrel
De tweemaandelijkse Hiv Borrel in Café Praag (gevestigd in het pand van COC Rotterdam) op
de laatste vrijdag van de oneven maanden vond plaats in januari, maart, mei, juli, september en
november in 2015 en ook alweer 2 keer in 2016. En we gaan er mee door!
Belangrijk hier is dat het COC ons die ruimte beschikbaar stelt, omdat we eigenlijk haast
nergens anders terecht kunnen (drempelvrees van bezoekers maar ook horecaondernemers die
een beetje lastig met dit onderwerp omgaan).
Sleutelbegrip voor de zin van deze borrel is "lotgenotencontact". Het doel van de Hiv Borrel is
om mensen met hiv met elkaar in contact te brengen. Het doorbreekt sociaal isolement,
vermindert stigmatisering en geeft mensen met hiv een positiever zelfbeeld. Daarnaast kunnen
mensen van elkaars ervaring leren en nieuwe kennissen en vrienden maken. Door de
ongedwongen opzet en de café-sfeer staan de avonden in het teken van ontmoeting zonder
verplichtingen. Tijdens de borrelavonden worden er maximaal 10 minuten ingelast om een
landelijke of regionale activiteit extra aandacht te geven. De rest van de avond wordt
overgelaten aan de bezoekers zelf, waarbij ons team van circa vijf vrijwilligers ook veel tijd
vrijmaakt voor gesprekken met nieuwe bezoekers en het introduceren van mensen aan en bij
elkaar.
De avonden worden enthousiast bezocht. Minimaal kwamen er elke keer 35 bezoekers en
maximaal hebben we 60 mensen geteld. Naast een vaste groep borrelaars (die we koesteren
omdat ze de sfeer aanzwengelen) zijn er gelukkig elke keer weer nieuwe gezichten. Je merkt
dat soms één of twee bezoekjes aan de borrelavonden al genoeg zijn om een deel van onze
doelgroep al wegwijs te maken tussen/onder lotgenoten.
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Naast deze groepen wordt het onderkomen van COC Rotterdam ook regelmatig gebruikt door De
Kringen en Ketelbinkie. Ook het Gay010-overleg is meestal in het COC-pand.
9.

Bestuur
In 2015 werd het bestuur gevormd door Martin Frank (voorzitter), Alfred Jansen (secretaris), Rien
Boegheim (penningmeester) en de algemenen bestuursleden Tineke Berveling, Heleen Sammelius, Bert
Bouwmeister en Peter de Lang. Tineke heeft zich niet kandidaat gesteld voor een tweede termijn en is
tijdens de ALV in april niet herbenoemd als algemeen bestuurslid. Heleen en Alfred zijn in november
teruggetreden wegens verhuizing naar het buitenland.
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 email. Het pand wordt
eveneens door vrijwilligers onderhouden.

10. Samenwerkingen
Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met andere organisaties in de stad. Het betreft dan
onder andere RotterdamV, Radar, Humanitas, Gay010, Roze in blauw, Stichting Mara,
RainbowCity010 en The Hangout010.
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