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Jaarverslag 2013 COC Rotterdam e.o. 
 

 
1. Introductie 
 
Het COC Rotterdam e.o.* vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap een 
belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam. 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 het COC 
Rotterdam in 2013. Dit jaarverslag bevat een selectie van de meest belangrijke 
gebeurtenissen in 2013 plus een financiële verantwoording.  
Bij de uitvoering van de activiteiten zijn in 2013 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.  
In dit jaarverslag gebruiken we de naam ‘COC Rotterdam’, ook waar het betrekking heeft 
op activiteiten in ons werkgebied buiten de stad Rotterdam. 
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2. Activiteiten in 2013 
 
De activiteiten van het COC Rotterdam in 2013 zijn in te delen in zes kernactiviteiten, te 
weten: belangenbehartiging, voorlichting, 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 
Het COC Rotterdam heeft een actieve relatie met de gemeentelijke politiek en het 
gemeentelijk bestuur en treedt daarnaast op als waakhond. Het COC Rotterdam was in 
2013 daarom op diverse gelegenheden in staat om de gemeente Rotterdam bij te staan bij 
vraagstukken over homoseksualiteit. Ook politieke partijen hebben  de hulp van het COC 
Rotterdam ingeroepen, onder meer bij acties tegen de band van Rotterdam met het 
Russische Sint-Petersburg tijdens de Wereldhavendagen en bij het vormen van 
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het COC Rotterdam was in 2013 beschikbaar voor bijdragen aan diverse items van (lokale) 
media, onder meer bij Radio Rijnmond ter gelegenheid van de uitspraken van de Paus (29 
juli), de uitspraken van een voetbaljournalist (6 augustus) en het bezoek van burgemeester 
Aboutaleb aan Sint-Petersburg (11 november) en bij Radio Schiedam, het AD en de 
Telegraaf. 
Als waakhond heeft het COC Rotterdam opgetreden tegen een omstreden persbericht van 
de Gemeente Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest van 16 december 2013 
inzake uitspraken van dirigent Gergiev in het kader van het Gergiev Festival.  
 
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 salons belangrijk. Gelukkig worden er steeds meer salons verspreid 
over de stad gestart. In 2013 zijn er salons geopend bij Simeon en Anna en aan het eind van 
het jaar ook in Schiedam. COC Rotterdam ondersteunt deze initiatieven van harte. Ook de 
Zondagmiddagsalon van COC Rotterdam, de oudste salon van Nederland, wordt nog 
steeds goed bezocht. Bij de Zondagmiddagsalon hoort ook een eetcafé.  
In samenwerking met RotterdamV is het project ‘Roze bezoekvrijwilligers’ al jaren actief. Er 
zijn echter meer vrijwilligers die actief willen zijn dan ouderen die bezoek willen. Een groot 
probleem is daarbij dat eenzame LHBT-ouderen niet gemakkelijk herkend worden. Vanuit 
COC Rotterdam is daarom in 2013 een aantal keren voorlichting over dit project gegeven 
en heeft er een uitgebreid artikel gestaan in het personeelsblad van Thuiszorg Rotterdam. 
De Werkgroep Ouderen Beleid (WOB) participeert in het Roze Ouderenoverleg Rotterdam, 
Pluspunt en het landelijk Platform Roze 50+. De werkgroep Oud Roze levert ambassadeurs 
voor COC Nederland. In 2013 is COC Rotterdam begonnen met het werven van roze 50-
plus ambassadeurs. 
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Onderwijsmanifest 
Het COC Rotterdam heeft een actieve bijdrage geleverd aan het formuleren van het 
Onderwijsmanifest (met bijbehorende website www.andersopschool.nl), samen met (o.a.) 
RotterdamV en Apollo Rotterdam. In het manifest wordt aandacht gevraagd voor de 
situaties van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op scholen in Rotterdam en 
omgeving. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de veiligheid die de scholen moeten 
bieden aan deze groep door open te staan voor seksuele diversiteit en indien nodig actief 
ondersteuning te bieden. Op 26 maart 2013 was de officiële start van de campagne op de 
VMBO Slinge waar de directeur en wethouder Korrie Louwes de eerste handtekening 
zetten.  
 
Vragen uit de stad 
Het COC Rotterdam fungeert als vraagbaak voor alle kwesties rondom homoseksualiteit. 
Het COC Rotterdam is elke dag bereikbaar voor vragen van leden, vrijwilligers, achterban, 
hulpbehoevenden, politieke organisaties, (culturele) instellingen, enz. Ook in 2013 is hiervan 
veelvuldig gebruik gemaakt en hebben de vrijwillige leden van het secretariaat ad hoc 
gereageerd.  
 
 
b. Voorlichting 
 
Het COC Rotterdam heeft er tijdens de ALV van 28 maart 2013 voor gekozen om het 
voorlichtingsprogramma HOi-voorlichting te vernieuwen. ‘Veilige School Rotterdam’ is het 
nieuw ontwikkelde programma voor het geven van voorlichting. 
Veilige School Rotterdam biedt LHBT-voorlichtingsprogramma’s aan die aansluiten bij de 
behoefte van schooldirecties en -besturen van alle typen middelbaar onderwijs, MBO en 
HBO. Tegelijk zijn de lesprogramma’s afgestemd op de verplichtstelling van voorlichting die 
inmiddels voor middelbare scholen geldt. De voorlichtingsprogramma´s bestaan per leerjaar 
uit verschillende methoden. Zo maakt een leerling steeds kennis met relevante aspecten 
van seksuele diversiteit. Het programma is gebaseerd op voorlichtingsprogramma’s van 
andere COC’s en is onder leiding van een externe professional geschikt gemaakt voor 
Rotterdam en omstreken.  
 
In 2013 zijn de methoden voor lessen van 100 minuten voor de brugklas en 2e klassen 
ontwikkeld. Onze voorlichters maken gebruik van een 186 pagina’s tellend handboek en 
moeten eerst een basistraining en vervolgtraining volgen. Ook het promotiemateriaal, de 
website en e-mailadressen en de interne website voor de voorlichters zijn in 2013 
ontwikkeld. Er zijn twee basistrainingen en vier vervolgtrainingen gegeven aan de in totaal 
26 nieuw geworven voorlichters. Circa 20 scholen zijn bezocht en hebben zich verbonden 
aan het programma. 
Met veel succes zijn in het najaar van 2013 26 lesuren voorlichting bij wijze van proef 
gegeven aan klassen van verschillende niveaus. 
Samengevat is in 2013 in versneld tempo een voorlichtingsprogramma opgezet dat de 
komende jaren zijn vruchten zal afwerpen. 
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c. Ondersteuning 
 
In 2013 zijn er weer diverse vragen op de werkgroep Informatie & Advies afgekomen. De 
meeste vragen worden telefonisch gesteld (45) of per e-mail (37). Er zijn 19 afspraken 
gemaakt voor een persoonlijk gesprek met onze ervaringsdeskundigen. Eén vraag werd 
gesteld per brief. 
De vragen worden in ongeveer gelijke aantallen gesteld door mannen (48) en vrouwen (45). 
In 11 gevallen bleek er sprake van onderliggende problematiek en is doorverwezen naar 
RotterdamV. In 13 situaties hebben wij opvolging gegeven na het gesprek. Een activiteit die 
nieuw aan de dienstverlening is toegevoegd in 2013. 
De meeste vragen blijven gaan over omgaan met homoseksuele gevoelens of je leven 
vormgeven als je hebt ontdekt homoseksueel, lesbisch of biseksueel te zijn. Ongeveer 10% 
van de vragen zijn afkomstig van niet-westerse allochtonen. Ook werden we drie keer om 
advies gevraagd in relatie tot een asielaanvraag. Er is een toenemende vraag om hulp door 
jongeren, waarvoor Jong & Out werd opgestart (zie elders in dit verslag). Naast jongeren, 
18 keer,  wordt de grootste groep gevormd door mensen tot 45 jaar, 13 keer. Er waren drie 
vragen uit de groep tussen 45 en 55 jaar en vier van 55-plussers. Eén keer werden we 
benaderd door een ouder. 

 
In toenemende mate zijn ook instellingen betrokken. In 2013 zijn wij 21 keer benaderd door 
een instelling voor een hulpvraag. We hebben instellingen geadviseerd over het omgaan 
met vragen over homoseksualiteit bij hun cliënten. Dit resulteerde een aantal keren in een 
gesprek tussen hun cliënt en de ervaringsdeskundigen van COC Rotterdam. Wij zijn 
bijvoorbeeld benaderd door schoolmaatschappelijk werk voor de begeleiding van een 
leerling. Verder was er contact met Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg, Reclassering, Kwintes en 
leerlingen van vijf scholen die een werkstuk wilden maken over de maatschappelijke 
acceptatie van homoseksualiteit. Deze leerlingen zijn soms ook langsgekomen voor 
informatie en interviews. Deze vragen komen niet alleen uit Rotterdam, maar instellingen uit 
de hele regio weten COC Rotterdam te vinden. 
 
In het najaar werd een succesvolle introductiegroep gestart met 8 deelnemers. Deze 
groepen geven vooral aandacht aan zelfacceptatie en coming-out. In de loop van 8 
wekelijkse gesprekken worden deze thema's besproken en ontstaat er aandacht voor het 
vormgeven van je leven als openlijk homeseksuele man of lesbische vrouw. Onze 
deskundige begeleiders zijn in de groep zowel begeleider als rolmodel. 
 
Circa 10% van de vragen die aan COC Rotterdam worden gesteld gaan over intolerante 
werk- en leefomgevingen. Daarnaast waren er ook twee vragen die te maken hadden met 
discriminatie en geweld. In 2013 waren er ook nog drie situaties waarbij de bedreiging 
tegen COC Rotterdam was gericht. Er was een dreiging via e-mail en scheldpartijen via de 
telefoon, die een aantal maanden aan kunnen houden. Met betrekking tot geweld wordt er 
samengewerkt met ‘Roze in Blauw’ van Politie Rotterdam-Rijnmond. 
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d. Publieksinformatie 
 
Website 
De website van COC Rotterdam www.cocrotterdam.nl is iets waar het COC trots op is. Een 
toegankelijke website, actueel met een breed aanbod aan informatie voor de LHBT-
gemeenschap in ons werkgebied. Zoals de maandelijkse agenda van COC-activiteiten en 
informatie over stedelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen en activiteiten op 
LHBT-gebied. De website van het COC is voor het algemene publiek steeds beter vindbaar. 
 
De stijgende belangstelling van afgelopen jaren heeft zich in 2013 voortgezet. Er zijn in 
totaal 49.770 pagina’s bekeken door 21.910 bezoekers. Dat betekent een toename van 15% 
ten opzichte van 2012. Per dag keken gemiddeld 60 bezoekers naar 130 pagina’s van de 
website. 
 
Bij het secretariaat is dit merkbaar. Mensen die bellen hebben vaak eerst de website van het 
COC bekeken en bellen daarna voor nog meer informatie of voor het maken van een 
afspraak. Ook wordt door het secretariaat meer naar de website verwezen. 
 
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 heeft een vast format en 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.  
 
De redactie bestond uit René van der Aa en Eric van der Snoek. Vaste medewerkers waren 
Martin van Haeften, Frank Hilgers en Hendrik Deiman (verslaggever Groningen). De 
vormgeving werd opnieuw verzorgd door Pieter Beulens. Vaste coverfotograaf was Esther 
van Nes en als contactpersoon bij de website van COC Rotterdam functioneerde 
webmaster Jaap Scheffer. Cok Troost speelde een centrale rol in de contacten met het 
secretariaat van het COC.  
 
Belangrijke onderwerpen dit jaar waren het aantreden van het nieuwe bestuur en het vertrek 
van voorzitter Wilma Ruis. Via de COC-website ontstond een discussie over het toestaan 
van anonieme bijdragen in ledenblad Zinnen in de rubriek ‘Ingezonden’. Deze discussie is 
terug te vinden op www.cocrotterdam.nl/pages/actueel/ingezonden.php. De redactie van 
Zinnen is van mening dat dit mogelijk is mits de inhoud niet opzettelijk krenkend is of 
aanzettend tot agressie. De redactie blijft daarom ruimte bieden aan schrijvers die om een 
persoonlijke reden liever niet met hun echte naam genoemd willen worden onder de 
voorwaarde dat die naam en bijbehorende identiteit wel bekend is bij redactie of 
eindredacteur. 
 
De resultaten van de lezersenquête uit 2012 werden tijdens elke redactievergadering 
opnieuw besproken met het oog op het nieuw uit te brengen nummer van Zinnen. 
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e. Ontmoeting 
 
In 2013 werd ons pand, in lijn met onze doelstelling, gebruikt voor uiteenlopende 
ontmoetingsactiviteiten van het COC Rotterdam. Met deze activiteiten wordt beoogd een 
veilige plek en sfeer te creëren voor iedereen die de behoefte heeft om met 
gelijkgestemden in gesprek te gaan. Het pand met haar twee cafés is daarom niet alleen 
voor leden en vrijwilligers aantrekkelijk maar ook voor LHBT’s die nog niet eerder met de 
‘scene’ van Rotterdam in aanraking zijn geweest. De laagdrempeligheid en ontspannen 
sfeer van het COC Rotterdam zorgt ervoor dat iedere bezoeker zich op zijn/haar gemak 
voelt in het pand. Enkele activiteiten worden hieronder beschreven. 
 
Meet & Greet 
Elke vrijdag is het pand in 2013 open geweest tussen 17:00 en 20:00 uur voor de Meet & 
Greet, waar allerlei bezoekers samenkomen om een ‘na het werk borrel’ te drinken. De 
M&G is ook de gelegenheid om met het bestuur in gesprek te gaan. 
 
Jong & out 
In 2013 is een gespreksgroep voor jongeren t/m 18 jaar gestart met maandelijkse 
bijeenkomsten. In totaal zijn 17 deelnemers met elkaar in contact gekomen op 5 
bijeenkomsten. De begeleiding van de groep ligt in handen van jonge vrijwilligers van het 
COC Rotterdam en Apollo. Ook ouders zijn welkom en kunnen met vrijwilligers van het 
COC Rotterdam in gesprek gaan. 
 
Vrouwencafé Marlene  
Vrouwencafé Marlene heeft een groep enthousiaste vrijwilligsters die de rol van gastvrouw 
en barvrouw met verve op zich nemen. Iedere twee maanden is de sfeer dan ook erg fijn op 
een caféavond. Doordat Marlene afgelopen seizoen zo'n succes is gebleken streven we 
ernaar om in het nieuwe seizoen vanaf september iedere maand een Marlene te realiseren.  
De programmering op de avonden valt erg in de smaak bij onze bezoeksters. Dit jaar traden 
onder andere  op:  
- Karin Giphart (de zus van..) en Michelle Courtens (songfestival 2001) 
- Dorka en Wessels (de Hit) 
- Mickie Kieboom (de grote prijs) 
- Audrey Smits  
- No strings attached (Ketelbinkie meidenband) 
Iedere Marlene-avond draait er in de benedenbar een DJ louter vinyl (@jetemetet 
draait door) en na het optreden draait DJ Dees tot sluitingstijd heerlijke dansmuziek. De 
bezoekersaantallen schommelen tussen de 35 en 75 vrouwen per avond.  
 
OOXO 
In 2013 zijn 12 bijeenkomsten gehouden voor LHBT’s met een lichte verstandelijke 
beperking.  
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Zondagmiddagsalon en Eetcafé 
De maandelijkse zondagmiddagsalon van het COC Rotterdam is in 2013 goed bezocht. Zo 
af en toe zijn er ook optredens. In februari was er Muziek uit Eigen Kring, werd de salon van 
april opgeluisterd door een optreden van Nootlottig en in oktober was er een miniconcert 
van Mannenkoorts. 
In 2013 zijn we er via de vrijwilligersbank van de gemeente Rotterdam in geslaagd om twee 
enthousiaste koks voor dit eetcafé van de zondagmiddagsalon te vinden. Zij koken bij 
toerbeurt.  
 
Asians and their Friends (Where East meets West) 
De werkgroep AATF heeft in 2013 elke twee maanden een bijeenkomst gehouden. 
 
 
f. Faciliteren 
 
Het 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 
LHBT-doelgroep en/of seksuele en genderdiversiteit in de regio.  
In 2013 hebben onder meer de volgende organisaties regelmatig gebruik gemaakt van het 
COC-pand. Daarbij hebben onze COC-vrijwilligers dit gebruik mogelijk gemaakt. 
 

• LNBI: Landelijke Vereniging voor belangenbehartiging van biseksuelen, mede voor 
de jaarlijkse 3-daagse Holland Bi-conferentie. 

• Erasmus Pride: Netwerk voor LHBT-studenten en -medewerkers van de Erasmus 
Universiteit 

• Apollo: Homojongerenvereniging Rotterdam 
• 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 
• Transcafé Rotterdam: In het najaar 2013 is Transcafé Rotterdam gestart in het pand 

van COC Rotterdam. Het Transcafé Rotterdam is een plek voor transgenders uit 
groot Rotterdam en de eilanden, en wordt gehouden op de 1e en de 3e zondag van 
de maand. 
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3. Samenwerkingsverbanden  
 
Het COC Rotterdam is ook in 2013 in diverse samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd. 
Samenwerkingspartners zijn vaak andere LHBT-organisaties in Rotterdam, alsmede 
instellingen als LantarenVenster en de Centrale Bibliotheek. Hieronder worden enkele 
spraakmakende resultaten benoemd waaraan COC Rotterdam een concrete bijdrage heeft 
geleverd. 
 
Wereld Aids Dag  
Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft COC Rotterdam samen met LantarenVenster de 
start van diverse stadsbrede activiteiten in het kader van Wereld Aids Dag georganiseerd. In 
2013 deden we dat met een bijzondere film: Dallas Buyers Club. Dankzij de inspanningen 
van LantarenVenster was het mogelijk om in het kader van Wereld Aids Dag de 
voorpremière van deze film in Europa te geven. De Dallas Buyers Club van de Canadese 
regisseur Jean-Marc Valleé is een film die speelt in 1985, het begin van het  Aidstijdperk. 
Het verhaal is gebaseerd op het leven van Ron Woodroof in zijn strijd tegen Aids. Ron 
Woodroof, een homofobe Texaanse cowboy, krijgt te horen dat hij seropositief is. Hij komt 
daardoor in aanraking met een wereld die hij verafschuwt, homo’s, travestieten en 
transgenders. De film speelt in de jaren 80 maar voelt als een film die ook in deze tijd 
actueel is. 
Via de samenwerkende organisaties waren cliënten en professionals uitgenodigd,  leden 
van het COC en andere belangstellenden. Met een goed gevulde zaal begon de avond met 
een welkomstwoord door LantarenVenster en de voorzitter van COC Rotterdam. Beiden 
benadrukten het belang van blijvende aandacht aan de positie van mensen met Hiv/Aids en 
voor het COC in het bijzonder, voor mensen uit haar doelgroep. Hierna hield Herman 
Meijer een inleiding over de implicaties van Hiv/Aids voor mensen vanaf die eerste jaren tot 
op heden.  
De avond (26 november) werd afgesloten met een informele borrel, aangeboden door COC 
Rotterdam. Ongeveer 70 mensen hebben de film bezocht. Een deel van de opbrengst van 
deze avond is door LantarenVenster en de distributeur van de film aan het Wereld Aids 
fonds gedoneerd. 
 
Poz and Proud 
In de zomer van 2013 raakte COC Rotterdam in gesprek met COC Nederland en HIV-
vereniging over een nieuwe gezamenlijke activiteit. Poz and Proud (seropositieve 
homomannen binnen de Nederlandse HIV-vereniging) wilde haar actieradius verbreden 
door het land in te trekken. Met hun achterban waren zij uitgekomen op vier thema’s: “Op 
zijn Zwitsers, The tunnel of love, Party & Play en Speeddate 1”. COC Rotterdam wilde Poz 
and Proud  graag het podium bieden als een van de activiteiten in het kader van Wereld 
Aids Dag. Rotterdam beleefde hiermee opnieuw een première in die week met de 
themabijeenkomst  “Op zijn Zwitsers” (hoe seks zonder condoom toch veilig kan zijn). 
Gekozen werd voor een avond buiten het COC pand en wel in het RO-theater. Hiermee 
wilden COC en HIV-vereniging een breder publiek dan haar leden aantrekken. De avond 
was gericht op HIV-positieve homomannen maar iedereen die in het thema geïnteresseerd 
was, was welkom. De thema avond “Op zijn Zwitsers” bracht up-to-date informatie, een 
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documentaire en gesprek met  de maker Patrick Bus en openhartige interviews met 
onderzoeker Janneke Bil en Ineke van der Ende, internist bij het Erasmus MC. Op 
informatieve en speelse manier werd over het standpunt van de Zwitserse 
bondsregeringscommissie over het effect van combinatietherapie op infectiositeit naar 
voren en de discussies die met dit standpunt gediscussieerd. Met een aantal prikkelende 
stellingen werd dit deel van de avond afgesloten. In de aansluitende borrel werd de 
discussie voortgezet. Ongeveer 40 mensen namen aan deze thema avond deel.    
 
Roze Kast/Circus der Liefde in de Centrale Bibliotheek 
Vanaf voorjaar 2012 is COC Rotterdam – op verzoek van de bibliotheek – betrokken bij het 
toegankelijk maken van haar boekenbestand met een LHBT-thema. De bibliotheek 
Rotterdam is de derde bibliotheek in Nederland die LHBT-emancipatie wilde 
implementeren (zo’n 40 bibliotheken hebben zich hieraan verbonden). Met de Centrale 
bibliotheek en Rotterdam V heeft het COC nagedacht over het toegankelijk maken van het 
LHBT-boekenbestand voor een brede doelgroep. 
Een uitgebreide discussie waarin verschillende scenario’s naar voren gebracht werden vond 
plaats. Besloten werd om niet een aparte ‘Roze Kast’ te maken in de bibliotheek maar de 
boeken door middel van een regenboogsticker zichtbaar te maken in de gehele 
bibliotheek.  
De politieke commotie die dit besluit teweeg bracht was behoorlijk. COC Rotterdam heeft 
besloten om de bibliotheek openlijk te steunen in haar keuze. Er is een brief gestuurd naar 
de gemeenteraadsfracties waarin het COC motiveerde verheugd te zijn over de keuze van 
de bibliotheek om het bestand met een LHBT-thema op deze wijze zichtbaar te maken. De 
reactie resulteerde onder meer in een goed gesprek tussen VVD en COC. 
Intussen gingen de voorbereidingen om de ‘Roze Kast’ feestelijk in gebruik te nemen 
gewoon door. In februari, de maand van de liefde, zijn met COC, Rotterdam V, Pluspunt, 
Stichting Lokaal en LNBI in de bibliotheek verschillende activiteiten georganiseerd. Van film 
tot tentoonstelling tot debat. Met als hoogtepunt  de onthulling van de ‘Roze’ collectie door 
de wethouder en een voorstelling van het Circus van de Liefde in de Centrale Hal van de 
bibliotheek. 
Ter afsluiting werd door de bibliotheek en het COC een borrel aan het netwerk 
aangeboden.  
 
Coming Out Dag 
Na de zomer werd besloten om een low budget publieksactiviteit in het kader van Coming 
Out dag te organiseren: met stoepkrijt overal in de stad de regenboogvlag tekenen. Te 
beginnen voor het stadhuis. Slogan voor die dag: Coming Out, Coming In. 
Op een regenachtige Coming Out Dag werd - in aanwezigheid van de wethouder – met het 
krijten van een grote regenboogvlag. Daarna trokken verschillende groepjes de stad in om 
regenboogvlaggen te maken en mensen uit te nodigen mee te doen. Op het stadhuis was 
ook de regenboogvlag gehesen. Met weinig budget een geslaagde actie.  
 
Roze overleg 
In december 2013 is het Roze Overleg gestart met alle roze organisaties die in de stad 
actief zijn. COC Rotterdam neemt actief aan dit overleg deel. 
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4. Interne organisatie 
 
In 2013 was de bestuurssamenstelling tot en met de ALV van 10 oktober 2013: Wilma Ruis 
(voorzitter), Peter de Lang (secretaris) en Martin Frank (penningmeester).  
 
Na deze ALV werd de bestuurssamenstelling: Martin Frank (voorzitter), Alfred Jansen 
(secretaris), Rien Boegheim (penningmeester), Peter de Lang, Tineke Berveling en Bert 
Bouwmeister (leden). 
 
Het bestuur en de overige vrijwilligers van het 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 2013 konden plaatsvinden.  
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5. Financieel rapport 
 
Realisatie 2013 en 
begroting 2014      

 Realisatie Realisatie Begroot Verschil Begroot 

Inkomsten 2012 2013 2013 2013 2014 

Gemeentelijke subsidie  € 33.888   € 34.000   € 34.000   € -   € 37.500  

Contibutiegelden  € 10.136   € 10.369   € 10.000   € 369   € 10.000  

Marge op baractiviteiten  € 1.301   € 7.082   € 4.500   € 2.582   € 6.000  

Overige inkomsten  € 6.387   € 5.691   € 2.975   € 2.716   € 850  

Fondsenwerving  € -   € 7.755   € -   € 7.755   p.m.  

      

Totaal  € 51.712   € 64.898   € 50.500   € 14.398   € 54.350  

      

Kosten      

Algemene kosten  € 1.460   € 769   € 1.500   € 731   € 1.500  

Vrijwilligersvergoedingen  € 11.375   € 11.037   € 10.325   € -712   € 7.500  

Huisvesting  € 25.074   € 25.210   € 25.310   € 100   € 26.000  

Representatie  € 2.243   € 860   € 750   € -110   € 1.000  

Kantoor, ICT, website  € 3.931   € 3.349   € 3.050   € -299   € 3.000  

Drukwerk en porti  € 6.592   € 5.405   € 6.600   € 1.195   € 4.590  

Bankkosten, beheer  € 233   € 609   € 240   € -369   € 695  

Overige kosten  € 8.863   € 16.982   € 13.500   € -3.482   € 11.065  

      

Totaal  € 59.771   € 64.221   € 58.500   € -5.721   € 55.350  

      

Resultaat  € -8.059   € 676   € -8.000   € 8.676   € -1.000  

      

Onttrekingen reserves  € 15.000   € 10.000   € 15.000   € -   € -  

Dotaties reserves  € -10.000   € -10.000   € -15.000   € -   € -  

      
Resultaat na mutaties 
reserves  € -3.059   € 676   € -8.000   € 8.676   € -1.000  
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6. Tot slot  
 
In 2013 heeft het COC Rotterdam grote stappen gezet. Daar zijn we trots op. Met een 
grotendeels nieuw bestuur gaan we 2014 echter tegemoet met de wetenschap dat veel van 
de issues rond acceptatie van onze LHBT-doelgroep nog steeds – en misschien wel weer in 
toenemende mate – aandacht vereisen.  
 
Het bestuur zal daarom onverminderd samen met alle vrijwilligers, leden en andere 
belanghebbenden blijven vechten voor meer begrip, zichtbaarheid en veiligheid in 
Rotterdam en omstreken.  
 
Dank aan iedereen die ons in 2013 heeft gesteund!  
 
Graag sluiten we dit jaarverslag af met de leus voor 2014:  
 

 
Laat 010  
alle kleuren van  
de regenboog zien!  
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van het COC Rotterdam e.o. 
 
 
Martin Frank (voorzitter) 
 


