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VOORWOORD

Met de Rotterdam Pride 2021 achter de rug presenteren wij u met trots het werkplan voor 
2022. Er staat namelijk een belangrijk jaar in het vooruitzicht. 2022 zal een jaar zijn met veel 
LHBTI-gerelateerde evenementen in Rotterdam. Naast de gebruikelijke Pride zal onze stad 
ook gastheer zijn van de Roze Zaterdag. Bovendien viert COC Rotterdam haar 75-jarig 
bestaan in 2022.

Maar 2022 zal ook het jaar zijn waarin we weer terug op het niveau willen komen van voor 
de coronacrisis. Vanwege de maatregelen hebben onze ontmoetingsgroepen lange tijd hun 
activiteiten digitaal moeten voortzetten. Wij willen zo snel mogelijk dat deze weer fysiek 
kunnen plaatsvinden.

En 2022 wordt ook een politiek jaar. In de meeste gemeenten zullen namelijk in maart 
de gemeenteraadsverziekingen plaatsvinden. Een uitstekend moment om LHBTI-beleid 
ook lokaal onder de aandacht te brengen. Zeker in gemeenten waar dat nog niet altijd 
vanzelfsprekend is.

In 2022 zullen wij als bestuur ons daarom focussen op de volgende onderwerpen:

1. Vrijwilligers en ontmoetingsgroepen
2. Lokale werkgroepen
3. Gemeenteraadsverkiezingen
4. Roze Zaterdag
5. Rotterdam Pride
6. 75-jarig jubileum 

Deze onderwerpen zullen wij in dit werkplan verder toelichten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van COC Rotterdam,

Arjan Beune, voorzitter
Leon Houtzager, secretaris
Marcel van Helden, penningmeester
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1.  VRIJWILLIGERS EN  
ONTMOETINGSGROEPEN

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden willen wij als bestuur zo snel mogelijk 
dat de ontmoetingsgroepen weer fysiek kunnen plaatsvinden. Als bestuur hebben wij 
gemerkt dat persoonlijk contact essentieel is voor het succes en ook het plezier van onze 
ontmoetingsgroepen.

Indien wij door de overheid verplicht worden om maatregelen te treffen, dan kunnen 
wij uiteraard niet anders. Maar wanneer wij mogen versoepelen zullen we dit ook direct 
toepassen. Als het fysiek mag, dan doen we het. COC Rotterdam is trots dat vrijwel alle 
ontmoetingsgroepen op dit moment weer fysiek plaatsvinden en hopen dat dit ook toekomst 
zo blijft.

Om de vrijwilligers een extra hart onder de riem te steken, willen wij als COC Rotterdam 
weer eens in de twee of drie maanden vrijwilligersborrels gaan organiseren. Op deze manier 
hopen wij als bestuur ook beter contact te gaan onderhouden met onze vrijwilligers en hun 
wensen. 

Oproep voor extra vrijwilligers!
Wij willen extra vrijwilligers gaan werven om meer organisatiekracht bij COC Rotterdam 
te mobiliseren en de genoemde activiteiten op te gaan pakken. Wil jij je graag inzetten voor 
COC Rotterdam? Neem dan vooral contact met ons op!
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2.  LOKALE WERKGROEPEN

Vanuit COC Rotterdam kunnen we niet alles in ons eentje. Daarom zijn wij ontzettend blij 
dat in een aantal gemeenten het initiatief wordt genomen om eigen werkgroepen op te 
richten. Deze worden gerund door lokale vrijwilligers die een hart hebben voor hun eigen 
gemeenten.

Zo heeft COC Rotterdam bijvoorbeeld al lange tijd een goede samenwerking van de 
Regenboog Alliantie Gouda. Deze samenwerking zetten wij graag voort. Inmiddels nu een 
jaar is er een succesvolle werkgroep in Gorinchem die opereert onder de vlag van COC 
Rotterdam. In Vlaardingen is kortgeleden ook een werkgroep opgezet. Er lopen nu bovendien 
gesprekken voor een soortgelijk initiatief in Krimpen aan den IJssel.

Er zijn natuurlijk veel meer LHBTI-belangenorganisaties die actief zijn in onze regio, maar die 
onafhankelijk van COC Rotterdam opereren. Op dit moment is COC Rotterdam actief in 
het netwerk. Als bestuur zien wij het liefst dat we elkaar versterken, maar wij erkennen ook 
de behoefte van de mensen in sommige gemeenten andere keuzes en prioriteiten worden 
gemaakt.

In 2022 hopen wij de huidige werkgroepen te versterken en meer gemeenten te stimuleren 
om hun eigen werkgroepen op te zetten, los of dit onder de vlag van COC Rotterdam is of 
een andere vorm van samenwerking is. 
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3. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar de 
verkiezingen zal COC Rotterdam de gemeenten en politieke partijen die binnen ons gebied 
vallen aansturen om samen met ons een nieuw regenboogakkoord te sluiten.

Vanuit onze landelijke afdeling komen signalen dat veel gemeenten de afgelopen vier jaar zich 
niet altijd volledig aan het regenboogakkoord hebben gehouden. Wij zullen de gemeenten 
waarom het betreft hierop aanspreken en in het nieuwe akkoord meenemen dat ook de 
gemaakte afspraken in 2018 alsnog nagekomen moeten worden.

Een regenboogakkoord is wat COC Rotterdam betreft niet vrijblijvend. Wij verwachten van 
de politieke partijen die het regenboogakkoord ondertekenen, dat zij ook daadwerkelijk daad 
bij het woord voegen. COC Rotterdam denkt er daarom over na om in de toekomst op 
regelmatige basis een vinger aan de pols te houden bij gemeenten over de stand van zaken.

COC Nederland heeft voor het regenboogakkoord in 2022 een conceptversie ter 
beschikking gesteld die wij als leidraad zullen gebruiken. We zullen politieke partijen 
stimuleren om punten van het regenboogakkoord ook op te nemen in hun eigen 
verkiezingsprogramma.

Ook gaan we binnen het Pride010-netwerk de handschoen oppakken om een debat te 
organiseren met de politieke partijen.
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4. ROZE ZATERDAG

In 2022 zal Rotterdam de gastheer zijn van Roze Zaterdag. Naar verwachting zal het 
evenement plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2022. Rotterdam Pride zal de leiding nemen in 
het organiseren van Roze Zaterdag. COC Rotterdam heeft een ondersteunende rol en sluit 
aan bij alle gesprekken.

COC Rotterdam wil zichtbaar zijn en een prominente rol spelen op Roze Zaterdag. Zo zien 
wij graag een informatiemarkt waar al onze ontmoetings- en werkgroepen vertegenwoordigd 
zullen worden. Daar kunnen bezoekers kennismaken en zien wat wij doen voor de LHBTI-
gemeenschap in Rotterdam en daarbuiten.

We zullen ons uiteraard ook laten zien en horen. Tijdens officiële gelegenheden en 
evenementen zullen wij als COC Rotterdam ons laten zien. Tijdens de Pride Parade van Roze 
Zaterdag willen wij prominent aanwezig zijn.
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5. ROTTERDAM PRIDE

Ook in 2022 zal er uiteraard weer een Rotterdam Pride zijn. Tijdens de afgelopen Rotterdam 
Pride heeft COC Rotterdam in samenwerking van GayRotterdam de verantwoordelijkheid 
genomen voor het organiseren van een demonstratie. De Rotterdam Pride March, zoals deze 
nu heet, trok maar liefst 3000 bezoekers. Daar zijn wij ontzettend blij mee.

Na dit succes ziet het ernaar uit dat we ook volgend jaar deze verantwoordelijkheid weer op 
ons zullen nemen samen met GayRotterdam. De Rotterdam Pride March moet wat het COC 
Rotterdam betreft een demonstratie zijn waar wij prominent zichtbaar zijn en het voortouw 
in nemen. Ook Rotterdam Pride is blij dat wij deze verantwoordelijkheid van hen overnemen, 
zodat zij zich kunnen richten op andere evenementen tijdens de Rotterdam Prideweek.

Het liefst zien wij voor volgend jaar dat de sfeer nog meer gaat verbeteren met muziek en 
met het afzetten van de binnenstad. In steden als Amsterdam en Utrecht is dit al gebruikelijk, 
maar het wordt wat COC Rotterdam betreft tijd dat Rotterdam dat niveau gaat benaderen.
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6. 75-JARIG JUBILEUM

COC werd voor het eerst opgericht op 7 december 1946 in Amsterdam. De vestiging in 
Rotterdam volgde snel. Dit betekent dat wij vanaf 7 december 2021 precies 75 jaar bestaan. 
Hier wil COC Rotterdam uiteraard bij stilstaan en het uitgebreid vieren.

Wij zullen een aparte commissie met COC-leden en -vrijwilligers samenstellen. Zij zullen de 
plannen voor ons 75-jarig jubileum verder uitwerken.
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