Nieuwsbrief
nr. 2 * augustus 2017
Gouda organiseert in 2018 Roze Zaterdag. Een evenement met aandacht voor de diversiteit in de samenleving, gericht
op onderling begrip, saamhorigheid en verbondenheid van inwoners van Gouda en omgeving.
Gedurende het gehele jaar 2018 mag Gouda zich Roze Stad van Nederland noemen en zullen er verspreid over het jaar
tal van activiteiten plaatsvinden, waaronder exposities, schoolprojecten, theater- en filmvoorstellingen, met als
hoogtepunt de Roze Zaterdag op 23 juni 2018.
Met edities van deze Nieuwsbrief wil de organisatie alle betrokkenen bij de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda
informeren over de plannen en activiteiten.

Even voorstellen
Wij zijn het bestuur van de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda. Een klein bestuur met een grote ambitie: Gouda
(weer) als tolerante stad op de kaart zetten. Een stad waar de vrijheid om te zijn wie je bent vanzelfsprekend is.
Een stad waar we – ondanks alle verschillen – gelijkwaardig en gerespecteerd kunnen samenleven.

Wij zijn (op de foto van links naar rechts) Jan Geerink, Tamara Rosenbach, Cees van Treijen en Nick Faken. Wij
zijn ieder verantwoordelijk voor een deeltaak en samen voor het geheel. Het motto “alleen ga je sneller, samen
kom je verder” is ons op het lijf geschreven. In de komende Nieuwsbrieven zullen wij meer over ons werk bij
Roze Zaterdag Gouda en over onze drijfveren vertellen.
In de eerstvolgende Nieuwsbrief (nr. 3) meer gegevens over de geplande Informatieavond voor vrijwilligers, die
in september wordt gehouden. Op deze avond zullen we met elkaar kennismaken en een voorlopig overzicht van
evenementen presenteren, waarbij je als vrijwilliger, naar eigen keuze, kan inschrijven voor een organiserende
of ondersteunende rol.

Warming Up
Zaterdag 5 augustus 2017 namen wij met de Gouda
Boot deel aan de Canal Parade tijdens de Amsterdam
Gay Pride. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Er kwam
een stroom van publiciteit los.
Dat was ook wat we wilden. Zoveel mogelijk mensen
laten weten dat Roze Zaterdag 2018 in Gouda
plaatsvindt.
Het was tevens onze eerste krachtmeting: in korte tijd
met beperkte middelen een mooie boot met onze
boodschap laten meevaren. In een parade die in bijna
drie uur tijd door de Amsterdamse Prinsengracht langs
meer dan een half miljoen toeschouwers trok.
En – al zeggen we het zelf – het was meer dan geslaagd. En een enorme opsteker om met dezelfde energie de
organisatie van het Roze Jaar in te gaan.
De foto’s van het evenement zijn van Marianka Peters en Maaike Hoonhout (3MegaWatt).
Medewerking Roze Jaar
De realisatie van alle evenementen in het Roze Jaar en de Roze Zaterdag is niet mogelijk zonder een breed
draagvlak. Veel instellingen en organisaties, waaronder de gemeente Gouda, hebben concrete steun toegezegd.
Steeds meer vrijwilligers melden zich aan om te helpen bij de organisatie en uitvoering.
Een project van deze omvang kan ook niet zonder financiële ondersteuning. Naast de aangevraagde
gemeentesubsidie zullen wij ook een beroep moeten doen op sponsors en fondsen.
Zo werd de Gouda Boot mogelijk gemaakt door inzet en bijdragen van o.a. Te Brake Advies, Absolutely2Fabulous,
Nils en Paul Webdesign, Café Dito’s, Drankenservice Gouda, Organisatieburo Grand Canyon, Anja’s Stoffenhuis,
Sligro Gouda, 3MegaWatt Grafisch Ontwerpers BNO, Woodies/Lobbes en zangeres Bertha Verbeek.

Campagnethema: Ik ben… diversiteit
Wie ben je eigenlijk? Ben je blank, donker, blond, man, vrouw, christen, moslim, arbeider? Je bent onderdeel van
een grote diverse samenleving. Je bent diversiteit!
Deze diversiteit in ‘kleuren’ is terug te vinden in de regenboogvlag, het symbool voor de LHBT-gemeenschap.
Deze kleuren zijn het uitgangspunt in de huisstijl en campagne van het Roze Jaar Gouda.
Met de campagne brengen we kleur in de stad en verbinden we de inwoners, ondernemers en instellingen aan
het Roze Jaar. Binnenkort ga je hier meer van zien.
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