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Concept 

Programma COC 75 jaar 
 
 
 
 
 
 

COC Rotterdam 75 jaar 
 
COC Rotterdam streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk maakt van 
gelijkheid en emancipatie.  
Waar je gender of seksuele oriëntatie niet uitmaakt. Een samenleving waarin ieder mens 
gelijkwaardig is en waardevol, ongeacht of je lesbisch, homo, biseksueel, een trans- of 
intersekse persoon bent. Een samenleving waarin ieder mens dezelfde rechten heeft en 
dezelfde kansen verdient. Waarin mensen zich overal veilig kunnen voelen, thuis, op straat, 
op school of op het werk. Zodat iedereen de ruimte krijgt om zich volledig te ontwikkelen en 
een unieke bijdrage te leveren. 
En niemand zich hoeft te verantwoorden voor wie die is of van wie die houdt. Waardoor 
iedereen zonder vragen, zonder schaamte, met trots, gewoon een gelukkig mens kan zijn. 
 
We komen op voor de rechten en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en intersekse personen (LHBTI) in ons werkgebied. We faciliteren ontmoeting 
voor diverse groepen mensen uit onze community, we stimuleren voorlichting op scholen en 
bieden informatie en advies bij hulpvragen over LHBTI-zaken. We werken samen met andere 
doelverwante organisaties, zoals Rotterdam Pride, Radar,  
In dit werkplan geven wij een samenvatting van onze voornemens voor de viering van COC 
Rotterdam 75 jaar. 
 
 
Jubileumprogramma-periode november 2021 - 1 oktober 2022 
 
De aftrap voor de activiteiten wordt 
gegeven op de 75 jarige verjaardag van 
COC Nederland, dat op 7 december 1946 
werd opgericht. 
 
Gedurende het opvolgende jaar zal COC 
Rotterdam ter ere van haar eigen jubileum 
vele culturele, educatieve en feestelijke 
activiteiten organiseren gericht op 
zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie 
van LHBTIQ’s. 
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De Slotmanifestatie zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober 2022. Op deze dag bestaat COC 
Rotterdam precies 75 jaar. 
Het plan bestaat om op deze dag een receptie te organiseren in het Rotterdamse Stadhuis, waar 
rondom deze datum de Tentoonstelling COC 75 jaar plaats vindt. 
 
Zichtbaarheid 
 
Door het jaar heen zal COC Rotterdam exposeren in verschillende wijken. 
In overleg met gemeente moeten we de locaties bepalen. 
 
Buitenexposities: 
Data van de exposities afstemmen met andere events. 
Legale liefde (29 oktober t/m 19 november 2021, Coolsingel nabij stadhuis);  
Trots (over transgender; rond Transgender Zichtbaarheidsdag 31 maart; (Kruisplein);  
Zero Flags Project (juni rondom Roze Zaterdag; Vlaggenveld Stationsplein); 
Oud Roze (over lhbti ouderen, datum in overleg ( 1 oktober is Int. Ouderendag), zo mogelijk i.s.m. 
Humanitas);  
 
Binnen-exposities: 
Adult Alternative (rond Internationale Dag Transgenderrechten; 7 augustus, zo mogelijk i.s.m. 
Erasmus MC) 
 
Zie bijlage voor impressies. 
 
Expositie COC 75 Jaar 
Topics uit de 75 jarige COC geschiedenis mooi vormgeven in een expositie die door het werkgebied 
rondreist. In geëigende expositieruimtes in regio, zoals bibliotheken, gemeentearchieven, 
gemeentehuizen, musea. Inventarisatie maken van locaties in de subregio’s. 
(Eventueel expositie “Pride” van IHLIA https://withpride.ihlia.nl/tentoonstelling; 
https://withpride.ihlia.nl,  ) 
 
Activiteiten en events 
 
Activiteiten gericht op leden COC Rotterdam 
Elke werkgroep organiseert een eigen COC 75 activiteit met zichtbare uitstraling. Elke groep maakt 
een begroting t.b.v. subsidieaanvragen bij fondsen (centraal gecoördineerd). 
 
Roze Zaterdag, Pride Walk en Rotterdam Pride 
Zichtbaar en nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens Roze Zaterdag 25 juni.  
Themabijeenkomst(en) in het kader van Rotterdam Pride 2022. 
 
Communicatie en marketing 
Zichtbaarheid COC Rotterdam in alle programmaonderdelen 
Alle uitingen voorzien van logo 75; gecombineerd met huisstijl 
Kijken waar we gezamenlijk materiaal kunnen ontwikkelen met COC NL of gebruik maken van reeds 
bestaand materiaal 
Gebruik maken van borden, spandoeken, vlaggen 
Zou een Praalwagen bij Zomercarnaval mogelijk zijn 
PR tijdens Rotterdam-Festivals 
   
 
 

https://withpride.ihlia.nl/tentoonstelling
https://withpride.ihlia.nl/
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Organisatie 
Zo spoedig mogelijk een Coördinatiegroep instellen. Tijdlijn vaststellen. 
Werkgroepen per onderdeel (kunnen bestaande werkgroepen zijn). 
 

Begroting 
 
Globale begroting (ter uitwerking) 
 
Festiviteiten werkgroepen en Activiteiten    €   6.000 
Leden- en vrijwilligersfeest (zaalhuur, concert en DJ)   € 18.000 
Zichtbaarheid: exposities en optochten     € 20.000 
         € 44.000 
 
Dekking: 
Reserve lustrum 2022       € 28.000 
Entreegelden        €   2.000 
Fondsen        € 14.000 
         € 44.000 
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Legale Liefde  

Expositie over 20 jaar openstelling burgerlijk huwelijk (2001-2021) 

 
 
 
Trots Buitenexpositie 
Expositie met foto’s en statements van transgender modellen 
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Adult Alternative 

Erotische tentoonstelling met transgender modellen

 

https://vimeo.com/510871805 

 

Oud Roze 

expositie over roze ouderen 

 

 

 

  

https://vimeo.com/510871805
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Zero Flags Project 

https://zeroflagsproject.nl/ 

 

 

 

 

 

https://zeroflagsproject.nl/

