
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAARVERSLAG 2021 

  
 
Inleiding 
 
We kunnen het ons al bijna niet meer voorstellen, maar in 2021 hadden het coronavirus en de daarbij 
behorende beperkingen nog steeds een grote invloed op onze werkzaamheden. In 2021 waren de 
momenten dat we echt fysiek bij elkaar konden komen schaars. Bij een vereniging met zoveel 
belangrijke ontmoetingsgroepen is persoonlijk contact essentieel. Wij zijn alle vrijwilligers ontzettend 
dankbaar dat zij in deze moeilijke tijd hun activiteiten zo goed als  mogelijk draaiende hebben kunnen 
houden. In dit jaarverslag zullen we daarbij stilstaan. 
 
Waar we als COC Rotterdam ook blij mee zijn is dat we de vereniging weer een gezicht hebben kunnen 
geven. We zijn weer zichtbaar.  We spelen een rol van betekenis in de maatschappij en vooral binnen 
de lokale lhbti+ gemeenschap. Mensen, organisaties en overheden houden weer rekening met ons. 
We werken ook actief weer met hen samen. Op verschillende thema’s hebben we het afgelopen jaar 
het nieuws gehaald en onze stem laten horen. Nergens anders in Nederland was er zoveel aandacht 
rondom lhbti+ gerelateerde zaken als in Rotterdam en omgeving. Daarin speelde COC Rotterdam vaak 
een cruciale rol, zij het op de voorgrond dan wel op de achtergrond. Er was niet alleen aandacht, het 
heeft ook geleid tot daadwerkelijke veranderingen en verbeteringen. Het heeft ons een stem gegeven. 
 
Naast onze vestiging in Rotterdam zijn sinds 2021 ook in de gemeenten Gorinchem en Vlaardingen 
werkgroepen actief die onderdeelzijn van COC Rotterdam. In dit jaarverslag kunnen jullie lezen wat zij 
in 2021 allemaal hebben gedaan. 
Wij hopen ook in 2022 mooie resultaten voor onze vereniging te gaan behalen.   
Onze trots en dank aan jullie, 
 
Arjan Beune (Voorzitter) 
Leon Houtzager (Secretaris) 
Marcel van Helden (Penningmeester) 
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Verslag 2021 COC Rotterdam 
 
COC Rotterdam ondersteunt en behartigt de belangen en van alle lhbti+ personen in Rotterdam en 
omgeving. Ons werkgebied bestaat uit 29 gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Onze vereniging 
heeft meer dan 75 hardwerkende vrijwilligers die zich op verschillende wijzen inzetten voor de lhbtiq+ 
gemeenschap. 
 

Ontmoeting en werkgroepen 
 
De ontmoetingsgroepen zijn in 2021 zo goed als mogelijk digitaal voortgezet.  
De wijze waarop wij in 2021 invulling hebben gegeven aan deze activiteiten is als volgt: 
 

Secretariaat: Het secretariaat van COC 
Rotterdam fungeert als frontoffice van de 
organisatie. Drie vrijwilligers met een ruime 
ervaring in de lhbtiq+ wereld bezetten het 
bureau. Op dinsdagmiddag was COC ook open 
voor info en ontmoeten en/of een praatje. 
Zowel voor de leden als voor inwoners en 
organisaties in de regio Rotterdam. Op 
donderdag werd ook de landelijke hulplijn 
‘Switchboard’ bemenst. 
 
Bij het secretariaat komt een verscheidenheid 
aan verzoeken om informatie binnen: 
 
- Advies/hulp bij een coming-out en/of bij een 
coming-in, De meeste verzoeken komen per 
mail binnen. Directe advies- en hulpvragen 
gaan veelal via de telefoon. Zo nodig wordt 
verwezen naar professionele organisaties of 
worden hulpvragers in contact gebracht met 
het Informatie- en Adviesteam van COC 
Rotterdam, dat een wekelijks spreekuur op 
afspraak heeft. 
- Eerste contacten met nieuwe vrijwilligers 
vinden meestal via het secretariaat plaats. 
Samen met de coördinatoren en het bestuur 
wordt gekeken naar de mogelijkheden. 
- Bijdragen aan scripties, verzoeken voor een 
bijdrage aan onderzoeken, interviews en 
scripties worden door het secretariaat 
verzorgd. 
-Vragen over datingsites, uitgaans-
gelegenheden en ontmoetingsplekken 
-Ondersteuning voor lhbti+ vluchtelingen en 
asielzoekers 
 
Het COC-secretariaat fungeert als een 

vraagbaak over lhbti+ zaken en verwijst door o.a. naar het bestuur van het COC, naar interne 
werkgroepen en naar externe organisaties. 



 
Daarnaast wordt door het secretariaat de maandelijkse agenda voor de website en voor Facebook 
opgesteld, het ledenbestand beheerd en worden uitnodigingen voor activiteiten verzorgd, het 
pandgebruik voor lhbtiq+ ontmoetingen geregeld, het archief op orde gehouden en de voorraad 
beheerd.  
 
Ook tijdens de lockdown’s is het secretariaat bezet gebleven onder de geldende regels om de 
bereikbaarheid van het COC te borgen. 
  
Voorlichting: De werkgroep voorlichting geeft voorlichting op middelbare scholen en hoger onderwijs. 
In 2021 zijn er regelmatig online voorlichtingen gegeven, al is daaruit ook gebleken dat persoonlijk 
contact erg belangrijk is om impact te maken op de klas. Er zijn zes nieuwe vrijwilligers aangetrokken 
die ook online trainingen hebben gehad.  
 
Informatie & Advies: Voor dringende en spoedeisende zaken konden hulpvragers in 2021 contact met 
I&A opnemen. Dit werd zoveel mogelijk via de mail of telefonisch afgehandeld. Voor spoedeisende 
vragen hebben wij in 21 van de 57 gevallen toch besloten deze persoonlijk te ontvangen in ons pand. 
Daarbij namen wij uiteraard de maatregelen in acht.  
Jong & Out: Ontmoetingsplek en activiteiten voor lhbti+ jongeren onder de 18 jaar oud. Ons landelijk 
COC heeft in een app gelanceerd waar deze doelgroep veilig met leeftijdsgenoten kunnen chatten. 
Daar hebben zij veel profijt van.  
 
Roze 50+ (Zondagmiddagsalon): Ook in 2021 was het lastig om de Zondagmiddagsalon te organiseren. 
Zodra de mogelijkheid zich voordeed hebben we, met de coronaregels die op dat moment golden, de 
deuren geopend. Vanwege de beperkingen werd er de eerste maanden (vanaf juni 2021) nog niet 
gekookt. Het aantal bezoekers is nog niet op het niveau van voor corona. Per e-mail hebben wij de 
doelgroep op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
Er zijn plannen om in 2022 meer vrouwen naar de Zondagmiddagsalon te trekken. 
 

 
 
                                                                                      Eén van de online activiteiten tijdens de lockdown  



Cocktail: De werkgroep Cocktail richt zich op het ondersteunen van lhbti+ vluchtelingen door 
maandelijks op zaterdagmiddag een bijeenkomst te organiseren en individuen persoonlijk te 
ondersteunen. In 2021 heeft ook Cocktail net als alle groepen veel last gehad van de coronapandemie. 
Met de mensen die deel uitmaakten van d WhatsApp-groep is regelmatig contact geweest. Ook de 
individuele ondersteuning is het hele jaar actief gebleven en waren we in staat om aan 6 mensen 
daadwerkelijk ondersteuning te bieden. 
Het AZC Rotterdam is in juli 2021 gesloten. Dit heeft de instroom van nieuwe deelnemers aan de 
Cocktail-bijeenkomsten beperkt. Ook de opvang bij andere organisaties raakte leeg door een 
vermindering van de aantallen asielzoekers. Het opstarten van de zaterdagmiddagbijeenkomsten 
verliep eind moeizaam. Begin 2022 maken we een nieuwe start voor deze kwatsbare groep. 
 
Transcafé: Het Transcafé dat nu bijna tien jaar bestaat, heeft in het verslagjaar erg te lijden gehad 

onder de coronamaatregelen. Onderling zijn de contacten zo goed mogelijk in stand gehouden op de 

momenten dat fysieke bijeenkomsten niet konden doorgaan. Het Transcafé is een plek voor iedereen 

die zich bezighoudt met genderdiversiteit, genderexpressie, intimiteit, kracht, authentiek uiten, 

inclusie en integratie. 

Het doel van het Transcafé is tweeledig. Aan de ene kant wordt een veilige plek aangeboden om in 

relatieve veiligheid gelijkgestemden te vinden. Het eerste contact loopt vaak via sociale media, 

daarna komen de bezoekers tijdenlang het Transcafé bezoeken om te leren, om te groeien en om het 

gevoel te kunnen ervaren dat ze perfect zijn, zoals ze zijn en dat ze mogen ontwikkelen en blunderen. 

Aan de andere kant wordt geprobeerd de maatschappij van buitenaf te beïnvloeden, door aan tafel 

te zitten met overheden, instellingen, bedrijven en scholen. Waar mogelijk wordt het podium om de 

visie te delen gepakt. 

Elke eerste en derde zondag van de maand is het Transcafé, ook op feestdagen en tijdens vakanties, 

hoewel dit in 2021 maar weinig kon plaatsvinden. De groep week ook een keer uit naar Ferry om aan 

de anderhalve meterregel te kunnen voldoen. Het aantal bezoekers is stabiel met vijftien mensen. Af 

en toe komen nieuwe bezoekers binnenlopen. Intern neemt het zelfbewustzijn van de groep en de 

eigen verantwoordelijkheid enorm toe. Extern zijn vrijwilligers van het Transcafé graag geziene 

gasten en zij werden meermaals als deskundigen gevraagd. 

AutiRoze: Ontmoetings- en informatieavond voor lhbti+ mensen met autisme. Vragen en verzoeken 
werden in 2021 zoveel mogelijk telefonisch of door middel van videogesprekken afgehandeld. Verder 
bleef de groep digitaal met elkaar in contact.  
 
OOXO!: Ontmoetingsmiddag voor lhbti+ personen met een lichte verstandelijke beperking. Vragen en 
verzoeken werden in 2021 zoveel mogelijk telefonisch of door middel van videogesprekken 
afgehandeld.  
 
Vrouwencafé ‘Bij Ons!’:  Bijeenkomst voor vrouwen die van vrouwen houden. De groep hield in 2021 
grotendeels digitaal met elkaar contact.  
  
 

 
 
  



Samenwerking met andere organisaties 
 
HIV Borrel Stichting Hiv Portaal Rotterdam:  De tweemaandelijkse inloopborrel voor alle mensen met 
hiv én hun directe betrokkenen moest in 2021 net als andere activiteiten hebben geleden onder de 
pandemie. Het was officieel alweer ons achtste jaar. Gelukkig kon toch nog de helft van onze 
borrelavonden doorgaan, alleen in sterk uitgedunde vorm vanwege de coronaregeltjes. Het hield 
echter ook ons als vrijwilligersteam nog een beetje gemotiveerd en daar plukken we (inmiddels in het 
nieuwe jaar) de vruchten van. 
 
In de gebruikelijke "week van" Wereld Aids Dag, elk jaar rond 1 december, hebben we weliswaar geen 
live events kunnen organiseren, maar deden we als COC wel heel trots mee met de introductie van het 
eerste "HIV BIER". In een tijd waarin iedereen het normaal vindt om een corona-biertje te bestellen, 
leek het ons niet verkeerd als dat met hiv ook zou kunnen. Het gaf leuke publiciteit en een fijne 
opkikker.  
 
Het vrijwilligersteam is in omvang gelijk gebleven en daar zijn we ook 
trots op. Hiv wordt in Nederland steeds beter bespreekbaar. Nieuwe 
infecties zijn er nog elk jaar maar gelukkig neemt dat ook af. En met de 
kennis van nu, dat we in 2022 weer veel meer kunnen doen als borrel-
crew gaan we er vol goeie moed tegenaan. Er zijn weer nieuwe flyers, 
nieuwe T-shirts en de mensen weten ons te vinden. Niet voor niks nog 
steeds  "de positiefste borrel van Rotterdam en wijde omgeving"!   
 
Chemsex in samenwerking met Stichting Hiv Portaal Rotterdam:  
Gestart als een experiment, doorgezet met groot succes in 2019 en weer een flinke tik naar beneden 
door de pandemie. Dat is samengevat wat er gebeurde van 2018 tot en met 2021.  
Wat we al hoorden en zagen tijdens de pandemie: de "vlucht" van veel seks zoekende mannen richting 
privé-feestjes. Die trend heeft zich na 2020 in 2021 versterkt voortgezet. De overheid dwong seksbars 
en sauna's te sluiten, nieuwe vergunningen komen er niet en de doelgroep denkt bij zichzelf: we 
zoeken het wel op bij iemand thuis, waar de drank goedkoper is en de drugs niet worden gecheckt. 
Een sterke toename van wat we "chemsex" noemen hoor je overal, niet alleen in de stad.  
 
De "chemsex meet-ups" zijn niks anders dan gespreksavonden in een vertrouwelijke sfeer onder 
leiding van een professionele gesprekscoach. We kaarten onderwerpen aan rond gezondheid, 
middelen en valkuilen, bezorgdheid over verslaving, eenzaamheid, enz. Op deze manier confronteren 
deelnemers zichzelf en elkaar met wat je voor jezelf nog goed en gezond vindt en het helpt in de 
zoektocht naar het behoud van een gezonde balans.  
In 2021 konden we gelukkig 7 van de 12 avonden laten doorgaan. Ook wij zagen wel een flinke afname 
van deelnemers naar soms maar 2 of 3 man per avond, veroorzaakt door de strenge aanmeld-, 
afstands- en hygiëneregeltjes.  
Voor het nieuwe jaar 2022 ziet het er al weer een stuk beter uit.  
 
Roze Maatjes i.s.m. Mara  
Roze maatjes is een vrijwilligersproject van COC Rotterdam in samenwerking met Stichting Mara 
waarbij lhbtiq+ vrijwilligers lhbtiq+ ouderen bezoeken.  
Het project is om eenzaamheid tegen te gaan maar ook om mensen een kans te geven om met iemand 
met gelijke ervaringen te spreken. Uit  jarenlange ervaring blijkt dat het voor mensen beter is om met 
iemand met dezelfde seksuele identiteit te spreken. Dit stukje zit in het verschil in opgroeien, ga je 
mee met de stroom (hetero) of heb je op een bepaalde leeftijd gevoeld kleur te moeten bekennen om 
jezelf niet meer langer ongelukkig te maken (voor veel van de lhbti+ personen het geval). Maar het 



gaat ook om kleine dingen zoals ongegeneerd iemand op straat na te kunnen kijken, zonder angst over 
wat je maatje daarvan zou denken.  
 
Het eerste half jaar van 2021 heeft ons vijf aanmeldingen van deelnemers opgeleverd, waarvan er 4 
succesvol gekoppeld zijn aan een van onze vrijwilligers. Er zijn nu tien vrijwilligers actief en dertien 
koppelingen.  
Een uitdaging blijft om de juiste mensen te vinden voor ons project. We weten dat er nog veel 
(eenzame) roze ouderen zijn die behoefte hebben aan een maatje, maar helaas vinden zij ons niet. Dit 
jaar hebben we ingezet op ons netwerk van het centrum voor levensvragen. Alle aangesloten geestelijk 
verzorgers zijn gewezen op ons bestaan.  
Sinds vorig jaar staan we op de Roze sociale kaart. En zijn we opgenomen in de nieuwsbrief Rotterdam 
Ouder en Wijzer. De vrijwilligers die betrokken zijn bij Roze Maatjes denken altijd actief mee over hoe 
we ons project beter kenbaar kunnen maken.  
Twee keer per jaar hebben we een bijeenkomst voor de vrijwilligers om de koppelingen te bespreken 
en moeilijkheden door te nemen, maar natuurlijk ook elkaar te inspireren met mooie momenten. 
 

 

Evenementen COC Rotterdam 

Veel evenementen zijn in 2021 afgelast. Desondanks heeft COC Rotterdam een aantal activiteiten 
kunnen voortzetten. 
Wij hebben ons in 2021 ingezet voor het hijsen van de regenboogvlag tijdens ‘IDAHOT’ op 17 mei en 
‘Coming Out Day’ op 11 oktober in zoveel mogelijk gemeenten. Dit ging gepaard met diverse 
activiteiten waaraan wij een bijdrage hebben geleverd. 

 
De Rotterdam Pride is in september 2021 in beperkte vorm 
doorgegaan. COC Rotterdam heeft tijdens dit evenement de 
Rotterdam Pride March georganiseerd. Een evenement was niet 
toegestaan, dus organiseerden we een demonstratie waar meer 
dan 3.000 mensen op af kwamen.. 
Op een mooie dag aan het stadsstrand van Vlaardingen op 5 
september 2021 vierden we de samenwerking met de opgerichte 
COC werkgroep LHBTI Vlaardingen. 
 
Tijdens Paarse Vrijdag op de tweede vrijdag van december is op 
veel scholen aandacht gegeven aan lhbtiq+ acceptatie via het GSA 
netwerk van COC. 
  
 
 
 

Rotterdam Pride March 
 
Van 17 tot en met 26 september 2021 was de Rotterdam Pride maar dan in beperkte vorm.  Vanwege 
de op dat moment geldende coronamaatregelen was het de organisatie van Rotterdam Pride niet 
toegestaan om alles door te laten gaan. Eerder die zomer waren de  
Amsterdam Pride en Utrecht Pride vanwege dezelfde reden ook grotendeels afgelast. In Amsterdam 
werd wel een demonstratie georganiseerd waar COC Rotterdam met een aantal vertegenwoordigers 
bij aanwezig was. 
Eén van de meest geliefde onderdelen van de Rotterdam Pride is de Rotterdam Pride Walk. Deze 
welbekende wandeling door Rotterdam, met duizenden mensen die de LHBTIgemeenschap een warm 



hart toedragen, zou in zijn geheel niet door gaan. COC Rotterdam hoorde vrij kort, enkele weken van 
tevoren, dat de Rotterdam Pride Walk was afgelast. COC Rotterdam, GayRotterdam, Erasmus Pride en 
Ketelbinkie besloten de handen ineen te slaan en een demonstratie aan te vragen. Onder het motto 
‘Geen wandeling? Dan een demonstratie!’ werd de Rotterdam Pride Walk omgedoopt tot de 
Rotterdam Pride March. Op 18 september 2021 vond deze plaats. 
 
Het leidde tot één van de best bezochte LHBTI-evenementen in Rotterdam ooit. Wellicht mede door 
het goede weer en omdat vanwege de coronamaatregelen mensen ook wel toe waren een groot 
evenement, kwamen uiteindelijk ongeveer 3.000 mensen op de demonstratie af. We begonnen rond 
het middaguur op de Coolsingel en eindigden ongeveer twee uur later in de buurt van de Euromast. 
Niet alleen de partijen zelf waren tevreden over het resultaat. Rotterdam Pride was uitermate 
opgelucht en tevreden dat het in een andere vorm toch door kon gaan. Ook de politie en gemeente 
waren zeer te spreken over de organisatie. Het heeft ertoe geleid Rotterdam Pride ons heeft gevraagd 
om de Rotterdam Pride March in 2022 weer te organiseren.  
 

 
 
 
Oprichting ‘Roze Kameraden’ 
 
Op 2 april 2021 werd COC Rotterdam uitgenodigd voor een bijeenkomst door een aantal supporters 
van Feyenoord om te praten over de oprichting van een eigen fanclub voor lhbtiq+ supporters. Zij 
vroegen hierbij om ondersteuning van COC Rotterdam.  
 
Bij de gesprekken waren naast COC Rotterdam ook vertegenwoordigers van ‘De Roze Règâhs!’ 
aanwezig, een lhbti-supportersvereniging voor de voetbalclub ADO Den Haag. Op dat moment waren 
zij de enige in Nederland, daar waar in Engeland en Duitsland er al meerdere lhbtiq+ voetbalfanclubs 
zijn opgericht. Een aantal supporters van Feyenoord die tot de lhbtiq+ gemeenschap behoren voelden 
zich niet thuis in de bestaande supportersvereniging van Feyenoord en wilden daarom een eigen 
fanclub starten. Niet alleen om zichzelf te kunnen zijn, maar ook om aandacht te vragen voor lhbtiq+ 
acceptatie in het voetbal. 
COC Rotterdam heeft geholpen bij de inschrijving van de supportersvereniging bij de Kamer van 
Koophandel. Daarbij zou het adres van het kantoor van COC Rotterdam gebruikt worden als post- en 
correspondentieadres. Dit ook vanwege veiligheidsredenen en de persoonlijk adresgegevens van de 
bestuurders te beschermen. De risico’s heeft COC Rotterdam besproken met de politie en de 
gemeente. Deze rol van post- en correspondentieadres vervult COC Rotterdam tot op de dag van 



vandaag nog steeds. Wij hebben hen daarnaast geholpen met het aanvragen van de subsidie en steun 
vanuit de gemeente De naam van deze supportersclub, zoals we nu inmiddels weten, zou ‘De Roze 
Kameraden’ gaan worden. 
 
Op 19 augustus 2021 was het zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
het Belgisch  Biercafé Boudewijn aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam 
werd ‘De Roze Kameraden’ opgericht. Naast veel Feyenoordsupporters 
waren veel vertegenwoordigers van verschillende lhbti+ organisaties 
aanwezig, waaronder ook COC Rotterdam en ook het landelijke COC.  
Wethouder Wijbenga van de gemeente Rotterdam was aanwezig om 
officieel namens de gemeente steun uit te spreken voor dit initiatief. 
 
Bekladding, bedreiging en vernieling 
 
Een dag na de oprichting werd de sportschool van de oprichter en voorzitter van Roze Kameraden 
beklad met (doods)bedreigingen en anti-lhbti teksten. In de nacht van 11 en 12 september 2021 was 
het weer raak. Toen werd het pand van COC Rotterdam vernield en beklad met bedreigingen. Ook 
kwamen via ons postadres verschillende anonieme dreigingen per brief binnen. 
 
Van beide bekladdingen is direct aangifte gedaan. De aangifte van de bekladding op het pand van COC 
Rotterdam heeft enkele maanden later geleid de aanhouding van vier verdachten. 
Beide bekladdingen haalden ook het landelijk nieuws. COC Rotterdam heeft in deze periode geholpen 
om de media te woord te staan, daar waar bestuurders van ‘De Roze Kameraden’ werd geadviseerd 
vanwege veiligheidsredenen de media te mijden. Twee bestuurders van ‘De Roze Kameraden’ hebben 

uiteindelijk besloten te stoppen. COC 
Rotterdam heeft altijd steun uitgesproken en 
geadviseerd niet op te geven. We zijn blij met 
hoe het nu gaat met ze. 
 
De gebeurtenissen hebben geleid tot goede 
gesprekken met gemeenteraadsleden en de 
wethouder en wij zien nu als COC Rotterdam dit 
punt echt op de politieke agenda staan. Het 
plan is om samen met de gemeente Rotterdam 
lhbtiq+ acceptatie in het voetbal te verbeteren. 
Daarbij willen we niet alleen dat amateurclubs 
zich actief hiervoor gaan inspannen, maar dat 
ook juist topclubs als Feyenoord, Sparta en 
Excelsior het goede voorbeeld gaan geven. 

 
Expositie ‘LEGALE LIEFDE’ 
 
In 2021 vierde het COC haar 75-jarig bestaan. Het was toen exact 75 jaar geleden dat in 1946 het eerste 
COC werd opgericht in Amsterdam. De vereniging in Rotterdam zou een jaar later opgericht worden in 
1947. COC Rotterdam viert haar 75-jarig jubileum in 2022. Wij hebben besloten om in het gehele 
jubileumjaar 2021-2022 diverse activiteiten in dit kader te organiseren. Daarin komen de belangrijke 
gebeurtenissen voorbij waaraan het COC de afgelopen 75 jaar heeft bijgedragen. 
 
Eén van de meest bekende mijlpalen is het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van 
hetzelfde geslacht. Van 29 oktober tot en met 19 november 2021 organiseerden wij de expositie 
‘Legale Liefde’. Deze was te zien aan de Coolsingel in Rotterdam. De expositie stond stil bij het feit dat 



het ‘homohuwelijk’, zoals het in de volksmond ook wel wordt genoemd, 20 jaar bestaat. Veel andere 
landen zouden na 2001 ons voorbeeld volgen.  
In deze expositie waren verschillende getrouwde stellen te zien.  
 
Naast een prachtige foto deelden ze ook hun 
persoonlijke verhaal over wat de 
mogelijkheid tot trouwen hen heeft 
gebracht. In de afgelopen 20 jaar trouwden 
in Nederland 19.000 mannen en 21.000 
vrouwen met iemand van hetzelfde 
geslacht. Dit is 1,7% van alle huwelijken in 
Nederland. 
Ten tijde van de expositie vonden ook de 
rellen in het centrum van Rotterdam plaats 
naar aanleiding van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. Hoewel er 
veel schade in het centrum van de stad werd 
aangericht, bleef de expositie gelukkig 
grotendeels schadevrij. 
 
Deze expositie was de eerste activiteit in het 
kader van het 75-jarig bestaan van COC 
Rotterdam. In 2022 zullen nog meer 
activiteiten volgen. 
  
Gomarus, Driestar en Wartburg in opspraak 
 
In 2021 kwamen twee reformatorische middelbare scholengemeenschappen groot in het nieuws. 
Mede door de inzet van COC Rotterdam, Regenboog Alliantie Gouda en onze werkgroep in Gorinchem 
wordt de situatie daar nu verbeterd. 
 
Op 26 maart 2021 publiceerde het NRC een artikel over het Gomarus College in Gorinchem. Enkele 
oud-leerlingen vertelden in een interview dat zij uit de kast werden gedwongen door leraren van de 
school. Het artikel leidde tot veel ophef in Nederland. Hierdoor heeft de onderwijsinspectie besloten 
om onderzoek te doen. Onze werkgroep in Gorinchem ging in gesprek met deze school, de gemeente 
en onderwijsinspectie om de situatie voor lhbti+ leerlingen daar te verbeteren. 
Op 17 september werd een kritisch rapport door de onderwijsinspectie gepubliceerd over de situatie 
van lhbtiq+ leerlingen op het Gomarus College. Op dezelfde dag werd bekend dat het Openbaar 
Ministerie een onderzoek zal gaan doen op mogelijke strafbare feiten. Er zou namelijk sprake zijn van 
discriminatie, omdat ouders wel geïnformeerd werden als er sprake was van homoseksuele relaties 
onder leerlingen, maar niet bij heteroseksuele relaties.  
Op 30 september 2021 debatteerde de Tweede Kamer over de situatie op de scholengemeenschap 
Gomarus. Dit leidde tot enkele moties die zijn aangenomen door een meerderheid van de Tweede 
Kamerleden. 
 
Op 11 september verscheen er een column van een bestuurslid van de reformatorische 
scholengemeenschap Driestar-Wartburg in het Reformatorisch Dagblad. Deze scholengemeenschap 
heeft middelbare scholen in onder andere Gouda en Rotterdam. Het bestuurslid omschreef 
transgenders in zijn column als ‘tot vrouw verbouwde mannen’ en vond hij dat ‘lhbti’s een 
gemeenschappelijke vijand zijn en een monsterverbond vormen tegen het christendom’.  
In eerste instantie was hier weinig tot geen aandacht voor.  Toen echter op 17 september het nieuws 
rondom Gomarus het nieuws domineerde, besloot COC Rotterdam de column van het bestuurslid van 



Wartburg-Driestar nogmaals onder de aandacht te brengen bij de media en een tegencolumn te 
schrijven. Dit keer met succes. Ook voor de situatie op middelbare scholen van Wartburg-Driestar 
kwam veel media-aandacht. 
 
Regenboog Alliantie Gouda had al melding gedaan bij de onderwijsinspectie en heeft de wethouder 
van Gouda hierop aangesproken. COC Rotterdam heeft de wethouder van Rotterdam aangesproken. 
Het leidde tot vragen in beide gemeenteraden. Ook heeft COC Rotterdam geprobeerd in gesprek te 
gaan met het Wartburg College, maar dit wilde de scholengemeenschap niet. De Regenboog Alliantie 
Gouda heeft wel verschillende gesprekken kunnen voeren met het Driestar College om de situatie daar 
te verbeteren. Dat leidde uiteindelijk tot het aftreden van de bestuurder. 
In de toekomst zullen we proberen om in gesprek te blijven met deze scholengemeenschap. 
 
Aangifte tegen Dominee Kort & Demonstratie Krimpen 
 
Mag een dominee de gemeente oproepen om lhbtiI’s uit te bannen? Op 25 februari 2021 was Leon 
Houtzager te zien in het programma BOOS van Tim Hofman. Leon, voormalig inwoner en 
burgerraadslid van Krimpen aan den IJssel, had een jaar eerder aangifte gedaan tegen een dominee 
uit Krimpen. De dominee schreef in een brief aan de burgemeester, wethouders en gemeenteraad dat 
het accepteren van lhbtiq+ personen in onze maatschappij één van de oorzaken is van het coronavirus. 
Hij adviseerde de gemeente hen uit te bannen. 
 

 
 
COC Rotterdam heeft naar aanleiding hiervan een brievenactie op touw gezet aan de burgemeester 
van Krimpen aan den IJssel om te vragen afstand te nemen van de uitspraken van de dominee. Toen 
er geen gepaste reactie kwam heeft het COC een demonstratie georganiseerd voor het gemeentehuis 
van Krimpen, waaraan zo'n 300 demonstranten deelnamen. 
Uiteindelijk zou een meerderheid in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in een 
raadsvergadering besluiten om geen afstand te nemen. Ook de burgemeester liet in een interview na 
de demonstratie weten dit niet te willen doen. Teleurstellend. 
 
 

  



Regionale Werkgroepen 
 
Binnen het grote werkgebied van COC Rotterdam, de regio Zuid-Holland Zuid zien we steeds meer 
lokale initiatieven die samen met of onder de vlag van het COC hun werkzaamheden willen uitvoeren.  
De COC-werkgroepen in Gorinchem en Vlaardingen hebben hun een eigen verslag geschreven. U vindt 
deze verslagen verderop in dit document.  Zij helpen ons om op lokaal niveau de lhbtiq+ gemeenschap 
te ondersteunen. 
Wij hebben in 2021 ook het verzoek gekregen vanuit Krimpen aan den IJssel om ook daar aan aparte 
werkgroep op te richten. Daarover zijn in 2021 diverse gesprekken gehouden.  
De Regenboog Alliantie Gouda, waarmee wij een samenwerking hebben, heeft zowel in mei als in 
oktober een regenboogweek georganiseerd als onderdeel van respectievelijk ‘IDAHOT’ en ‘Coming 
Outdag’. Ook zijn er incidenteel contacten met werkgroepen in Schiedam, Dordrecht en Hoekse 
Waard. 
 

Werkgroep Gorinchem 
 
Lhbtiq+ en religie 
 
In 2021 heeft de werkgroep een drietal negatieve situaties te maken gehad rondom religie. Zo zijn er 
een aantal incidenten geweest op het Gomarus College, heeft de Grote Kerk een gastpredikant 
geboekt die transfobe opmerkingen maakte en heeft de voorzitter van de Marokkaanse Moskee een 
aantal onvriendelijke opmerkingen gemaakt richting de lhbti-gemeenschap. Gelukkig is het niet alleen 
negatief geweest. In de periode heeft onze werkgroep met een aantal gemeenschappen kunnen kijken 
naar een inclusieve geloofsgemeenschap. Zo hebben wij drie gemeenschappen kunnen verwijzen naar 
‘Wij de Kerk’.  
Ook heeft de werkgroep een vangnet ontwikkeld voor minder- en meerderjarigen die om religieuze 
redenen uit huis worden gezet. Een persoon kan binnen zes uur naar een gespecialiseerde noodopvang 
geplaatst worden. Dit traject zal in de loop van 2022 onder de aandacht gebracht worden bij diverse 
organisaties in en rondom Gorinchem. 
Wij hebben twee gesprekken gevoerd met christelijke scholen die worstelen met lhbti vraagstukken. 
Wij hebben ze in contact gebracht met een theoloog die gespecialiseerd is in deze vraagstukken. In 
totaal hebben wij met 29 personen één of meerdere gesprekken gevoerd rondom hun seksuele- of 
gendervraagstukken. 
 
Gendergelijkheid (M/V/X) 
 
In 2021 heeft de werkgroep gewerkt aan de zorg voor transgenders. Wij hebben hiervoor met een 
tweetal huisartsen gesproken die weigerden een transpersoon aan te melden bij de kliniek. Na dit 
gesprek hebben de artsen uiteindelijk besloten de persoon toch aan te melden. Daarnaast hebben wij 
twee organisaties gesproken over specifiek beleid rondom transgenders. Zij hebben onze hulp 
ingeschakeld met vragen zoals wc gebruik maar ook de wenselijke voornaamwoorden. 
Wij hebben 27 personen één of meerdere malen gesproken rondom hulp en behandelingen aan 
transgenders. Ook hebben wij 13 personen gesproken die partner zijn van een transgender of 
gezinsleden van de persoon. In samenwerking met Transvisie en TNN hebben wij een informatie en 
doorverwijspunt ontwikkeld binnen ons informatiepunt.  
Niet alleen hebben wij gekeken naar de positie van transgenders. Wij hebben in de loop van de periode 
ook een basis gelegd rondom het verbeteren van de positie van vrouwen in Gorinchem. Zo hebben wij 
gesprekken gevoerd met Rutgers voor een informatiepunt en hebben wij gesprekken gevoerd met 
diverse horeca over het ‘vraag Angela’ punt. Dit zijn meldpunten voor vrouwen die lastiggevallen 
worden in de horeca. 



In 2022 zal meer aandacht komen voor de ongelijke situatie van vrouwen. Dit zullen wij samen met 
Amnesty International en andere partners ontwikkelen.  
 

Jongeren 
 
Door de maatregelen hebben wij geen 
groepsactiviteiten kunnen organiseren. Desondanks is 
het ons wel gelukt om in contact te komen met 
jongeren. Hierdoor hebben wij een basis kunnen 
opzetten voor in de periode dat er weer mogelijkheden 
zijn voor groepsactiviteiten.  
Wij hebben 35 jongeren (t/m 18 jaar) één of meerdere 
keren gesproken over hun genderidentiteit of hun 
seksualiteit. Wij hebben met zeven ouders/verzorgers 
gesproken over jongeren die (vermoedelijk) lhbti zijn.  

 
Onderwijs 
 
In 2021 heeft de werkgroep meerdere gesprekken gevoerd met onderwijsinstellingen. Hierbij hebben 
wij twee scholen kunnen helpen met het ontwikkelen van een GSA en hebben wij drie scholen kunnen 
helpen met het ontwikkelen van een inclusief beleid. Dit beleid is breder dan alleen vraagstukken 
rondom gender- of seksualiteit vraagstukken. Wij hebben de twee bestaande GSA’s aan elkaar 
gekoppeld. Hierdoor kunnen de leerlingen van beide GSA’s met elkaar netwerken. Ook hebben wij de 
GSA’s ondersteund met kennis en eventuele steun voor Paarse vrijdag.  
Helaas hebben wij ook tijd moeten stoppen in een aantal incidenten bij de Gomarus. Dit hebben wij 
samen opgepakt met andere lokale COC’s en met het landelijke COC. Ook zijn er gesprekken geweest 
met ambtenaren van het ministerie van OCW over dit incident.  
 
Herdenken 
Afgelopen jaar heeft de werkgroep stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog door 
middel van een Roze driehoek.  Wij zijn bij zowel de Holocaustherdenking als de 4 mei herdenking 
geweest.  
 
Sport 
Door COVID-19 hebben wij weinig kunnen doen aan het LHBTI-vriendelijker maken van de 
sportgemeenschap van Gorinchem. Dit omdat verenigingen meer bezig waren met overleven dan met 
diversiteitsvraagstukken. Er is één beleidsmaker van een sportvereniging naar ons toe gekomen voor 
advies mbt diversiteit. Wel zijn er gesprekken geweest met Gorinchem Beweegt en hebben wij een 
groep ondersteund die speciaal voor lhbti+ personen sportactiviteiten wilde opzetten.  
 
Gezondheid  
Wij hebben alle huisartsen geïnformeerd over de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Roze in Wit. 
Dit is een organisatie die artsen informeert over de mogelijkheden om betere ondersteuning te bieden 
aan de lhbti-gemeenschap. Door de maatregelen hebben wij geen 1-op-1 gesprekken kunnen voeren 
met de huisartsen. Het is wel de bedoeling om dit in 2022 te doen. Verder hebben wij gesprekken 
gevoerd met de AIDS Health Foundation om een SOA vrije gemeente te ontwikkelen in Gorinchem. 
Hierbij zullen campanges rondom veilig vrijen en regelmatig testen meer onder de aandacht komen. 
In 2022 zullen er condooms en zelftesten verspreid worden.  
 
Wij hebben gesprekken gevoerd met GGD Zuid-Holland-Zuid over stimuleren van testen op soa’s. 
Helaas kon de GGD ons geen actuele testcijfers geven over deze regio. Mogelijk gaat dit wel in 2022 
gebeuren. Wij hebben gevraagd naar cijfers rondom testbereidheid als de cijfers rondom 



geslachtziektes. Ook gaan we in 2022 onderzoeken hoe we de testbereidheid mogelijk kunnen 
verhogen.  
Ook hebben wij kennisgemaakt met Stichting Platform Keelbosch. Dit is een organisatie die zich inzet 
om mannenontmoetingsplaatsen te verbeteren op diverse manieren, waaronder gezondheidsniveau. 
Wij gaan in 2022 ook gesprekken voeren met diverse partners die zich bijvoorbeeld inzetten op 
ontmoetingsplaatsen tussen heteropersonen en sekswerkers.  
 
Veiligheid 
De afgelopen jaren zijn er weinig aangiften gedaan bij de politie of meldingen gedaan bij 
antidiscriminatiebureau Radar rondom discriminatie in Gorinchem. Dit is niet alleen binnen de lhbti+ 
gemeenschap maar ook op gebieden van leeftijd, afkomst, cultuur, geslacht en op andere gronden. 
Wij hebben hierover gesprekken gevoerd met Radar. Echter geeft Radar aan dat zij niet de capaciteit 
hebben om meer aandacht te vestigen op de Gorcumse samenleving. 
Wij hebben aangegeven hierin mee te willen denken en waar nodig te ondersteunen. Medewerkers 
geven aan door beleid moeilijk flexibel op te kunnen stellen. In 2022 worden er gesprekken gevoerd 
met directie van Radar. 
 
In 2021 hebben wij ook gesprekken gevoerd met diverse netwerken binnen de politie zoals Roze in 
Blauw, maar ook het Turkse-, Joodse- en Marokkaanse netwerk. Hierin hebben wij advies gevraagd 
rondom het korps in Gorinchem. Een tweetal netwerken geven aan dat de eenheid bij Gorinchem 
vooral wit en mannelijk is. Hierdoor is er volgens hen weinig aandacht voor de cultuurdiversiteit binnen 
de gemeentegrens. In 2022 zullen wij contact zoeken met de teamleiding van de politie. Hierdoor 
hopen wij de aangiften/meldingsbereidheid te verhogen bij de politie.  
  
We hebben contact gezocht met LGBT Asylum Support en COA over mogelijke lhbtiq vluchtelingen in 
Gorinchem. Door de korte periode van het verblijf in Gorinchem is het moeilijk om een 
vertrouwensband op te bouwen met mogelijke lhbti vluchtelingen in het AZC bij het belastingkantoor.  
Wij hebben met 17 personen één of meerdere keren gesproken over aangiften/meldingen rondom 
discriminatie op basis van geaardheid. In 2021 is er een start gemaakt voor het ontwikkelen van een 
veiligheidsalliantie met diverse partners in de stad. Dit zal verder uitgerold worden in 2022.  
 
Informatieloket 
De werkgroep heeft op de Gasthuisstraat een locatie kunnen openen voor individuele vragen rondom 
gender of seksualiteit. Er zijn meerdere personen geweest die regelmatig een praatje kwamen maken 
omdat ze zich eenzaam voelen en worstelden met depressieve gedachten. In totaal zijn er meer dan 
150 individuele gesprekken gevoerd mbt genderidentiteit of seksuele vraagstukken.  
Ook zijn er diverse activiteiten geweest binnen het informatieloket. Wij hebben twee exposities 
kunnen houden samen met Outsiders Art van Syndion met als thema ‘Jezelf kunnen zijn’. Samen met 
Playmowinkel hebben wij een expo kunnen opzetten voor kinderen. Hierin is er een mini Canalpride 
gemaakt van Playmobil maar ook zijn er op diverse plekken twee mannetjes of twee vrouwtjes hand 
in hand gezet. In totaal hebben er meer dan 1800 mensen de exposities bezocht.  
 
Op diverse momenten heeft de regenboogvlag gehangen buiten het pand. Dit heeft een aantal 
bijzondere situaties opgeleverd. Zo hebben wij een aantal keer meegemaakt dat jongeren hun emoties 
deelden, omdat hij of zij de regenboogvlag zag hangen. Ook hebben een aantal lhbtiq toeristen ons 
bezocht met vragen over activiteiten in Gorinchem. Helaas hebben wij ook negatieve ervaringen 
gehad, waaronder schelden en beledigingen.  
Ter ondersteuning van het werk van de werkgroep is hoogwaardig onderzoek naar de bepaalde 
situaties wenselijk. Daarom hebben wij een aantal HBO/WO instellingen benaderd voor 
afstudeeronderzoeken of stageplekken. 
 
  



Roze Zaterdag Gorinchem 
De werkgroep heeft al oriënterende gesprekken gevoerd met het bestuur van Roze Zaterdagen 
Nederland. Zij staan bijvoorbeeld positief tegenover het in de toekomst organiseren van Roze Zaterdag 
in Gorinchem.  
Om een start te ontwikkelen heeft die werkgroep een grote dragqueens verkiezing naar Gorinchem 
gehaald. Deze is bezocht door 126 personen. Hiervan kwam 80% uit Gorinchem of de directe omgeving 
en was 70% hetero. Helaas konden door de maatregelen niet meer personen aanwezig zijn.  
 

Verslag werkgroep Vlaardingen 
 
De werkgroep in Vlaardingen heeft door de coronamaatregelen en lockdown geen fysieke 
ontmoetingen kunnen organiseren en heeft zich daarom in 2021 geconcentreerd op het goed in de 
steigers zetten van de werkgroep en de verbinding met de gemeente en andere partners daar waar 
het gaat om het bevorderen van LHBTI acceptatie in Vlaardingen en het samen bouwen aan 
Regenboogstad Vlaardingen.  
Dit was noodzakelijk om een duurzame samenwerking aan te kunnen gaan. Dat proces heeft tijd 
gekost, maar dat betaalt zich in de komende jaren uit. De werkgroep is nu officieel een werkgroep van 
COC Rotterdam waarmee COC Rotterdam de derde partner is voor Regenboogstad Vlaardingen naast 
Kade 40 en de Kroepoekfabriek.  
De werkgroep heeft in 2021 een 
Facebookpagina en een Instagram account 
opgezet waarmee de doelgroep bereikt kan 
worden. Dat dit werkt, blijkt uit het feit dat 
met name via Instagram de werkgroep al een 
aantal keer is benaderd met vragen. 
Nu de website en het sociaal media account 
van Regenboogstad Vlaardingen actief is, 
wordt de content van Regenboogstad 
Vlaardingen op de social media van de 
werkgroep gedeeld en kan er naar 
Regenboogstad Vlaardingen verwezen 
worden. Zeker als de informatiewaarde van 
de website verbeterd wordt (waar lhbtiq voor 
staat, waar je informatie kunt vinden, waar je 
hulp kunt krijgen enz.). Daar zal de werkgroep 
aan bijdragen.  
De werkgroep heeft ook tijd gestoken in het 
vinden van meer vrijwilligers. Met het 
aantrekken van twee nieuwe leden bestaat de werkgroep nu uit vijf leden waarmee de werkgroep ook 
duurzaam aan de slag kan. 
 
De werkgroep heeft op de Regenboog Meet-up op het Stadsstrand wat verteld aan de aanwezigen 
over wie ze zijn en wat ze doen. Daarnaast is bij dit event genetwerkt met andere lhbtiq+ organisaties 
in de regio en mensen uit de gemeenschap om een nog beter beeld te krijgen van de mogelijkheden 
en wensen voor volwassenen met Regenboogstad Vlaardingen. 
De werkgroep heeft in de Vredesweek meegewerkt aan het gesprek van PAX ambassade van de vrede 
over een Inclusief Vlaardingen. Coördinator van de werkgroep, Mieke Gaxiola-Peters, heeft de avond 
mede georganiseerd en gepresenteerd en Ronald Hamerslag heeft aan de gesprekstafels 
deelgenomen. 
 



De werkgroep Vlaardingen heeft meegelopen in de Pride Rotterdam en daar ook als begeleider 
meegelopen. 
De werkgroep heeft met lhbtiq+ werkgroepen uit de regio, met de Coming Out dag, een tour langs 
omliggende Regenbooggemeenten gemaakt met een leuk filmpje als resultaat. Dat is op de Sociaal 
media ook gedeeld. uiteraard is bij die tour ook Vlaardingen aangedaan. Ondanks de Corona 
maatregelen werd daarmee Vlaardingen zichtbaar gemaakt als Regenboogstad. 
De werkgroep heeft contact gelegd met Filmhuis Het Zeepaard, Roze in Blauw en senioren salons in 
Vlaardingen en Schiedam om een basis te leggen voor activiteiten in het komende jaar.  
 
De werkgroep heeft contact gelegd met Vlaardingse lhbtiq+ statushouders om een maandelijkse 
ontmoeting te organiseren. Vanwege Corona is dit nog niet gestart, maar er is een zeer geschikte 
locatie gevonden bij echte Regenboog-uitbaters en een van de statushouders is lid geworden van de 
werkgroep en zal meehelpen met het organiseren van de bijeenkomsten. Hier ondersteunt het COC 
Rotterdam ook bij. Met het budget is de locatie voor komend jaar afgehuurd.  
De werkgroep heeft i.v.m. de aanlooptijd en Corona nog geen filmavond georganiseerd maar voor 
komend jaar zal de samenwerking met Het Zeepaard vorm gaan krijgen. 
Het ingeplande fotograferen van het Vlaardingen Regenboogstad kunstwerk om het weerbestendig af 
te drukken, in een schoolkantine (i.v.m. Formaat kunstwerk), heeft door Corona en de daaruit 
voortvloeiende lockdown van de school nog niet plaats kunnen vinden. Dit zal in januari gebeuren. De 
fotograaf heeft hier een voucher voor gegeven. 
Om bijeenkomsten in het kader van Regenboogstad Vlaardingen in de toekomst goed zichtbaar neer 
te kunnen zetten is er geïnvesteerd in Vlaardingen Regenboogstad vlaggen, spandoeken en regenboog- 
en Progress vlaggen. 
De eerste contacten om met de kerken in Vlaardingen in gesprek te komen over lhbti+ vriendelijke 
geloofsgemeenschappen zoals met ‘Wijdekerk’ zijn gelegd. 
 
 

 
L H B T I  PLUS ? 
 
Door de jaren heen zijn de benamingen voor de 
groepen die behoren tot de regenbooggemeenschap 
geregeld veranderd. Begrijpelijk, want inzichten en 
perspectieven op seksuele oriëntatie, gender, sekse en 
seksualiteit zijn voortdurend in beweging.  
 
Om recht te doen aan de grote diversiteit van groepen, 
gebruiken wij in dit verslag zoveel mogelijk ‘lhbti+’ of 
‘lhbtiq’.  
De + staat daarbij voor álle categorieën binnen de 
regenbooggemeenschap die niet worden inbegrepen 
in l, h, b, t of i.  
 
In aansluiting op geldende spellingregels zal lhbti+ met 
kleine letters worden geschreven. Wanneer het niet 
gaat over het geheel, maar over specifieke groepen of 
categorieën, worden alleen de letters van die groepen 
of categorieën aangeduid. Voor elke keuze om de 
diverse regenbooggemeenschap aan te duiden bestaan 
argumenten vóór en tegen.  
De hierboven beschreven lijn geldt daarom nu, maar is 
niet in beton gegoten. 


