WERKPLAN EN BEGROTING 2023
Het jaar 2022 heeft vooral in het teken gestaan van herstel van de organisatie en de
activiteiten na het moeilijke coronajaar 2021.
Roze Zaterdag en de Pride March op 26 juni 2022 toonden een energieke en
activistische lhbtiq+ community, waaraan het COC een bijdrage leverde tijdens de
manifestatie op het Stadhuisplein en de Coolsingel. Ook in de regio zagen we weer
een opleving van de activiteiten.
In 2023 wil COC Rotterdam op dezelfde actieve wijze vormgeven aan haar missie.
COC Rotterdam maakt deel uit van de federatie COC Nederland. COC Nederland
komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans-,
queer en intersekse personen (lhbti). We zetten ons in voor gelijke rechten,
emancipatie en sociale acceptatie van lhbtiq+ personen in Nederland en het
buitenland. We streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot
hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie,
genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.
COC Rotterdam viert in 2022/2023 het 75-jarig bestaan. Begonnen met een aantal
evenementen gericht op zichtbaarheid zal dit in het voorjaar van 2023 worden
voortgezet met enkele nieuwe lustrummanifestaties.
In 2023 zal het COC wederom tijdens Rotterdam Pride zichtbaar zijn.
Verder ontwikkelen en versterken van de interne organisatie zal in 2023 nadrukkelijk
worden opgepakt, De vrijwilligersorganisatie is met de huidige tachtig vrijwilligers
aardig op sterkte. Ook op verschillende locaties in het werkgebied zien we de
behoefte aan inhoudelijke en praktische ondersteuning toenemen.
Uitgangspunt is om voor lokale initiatieven verbinding te zoeken met plaatselijke
organisaties en vrijwilligers. Het beleid is erop gericht deze initiatieven ook door
middel van bijdragen van lokale overheden te doen ondersteunen.

Bestuur COC Rotterdam

UITVOERINGSPROGRAMMA
Het huidige activiteitenprogramma zal worden voortgezet met wekelijkse,
tweewekelijkse en maandelijkse ontmoetingsactiviteiten van de verschillende
doelgroepen binnen de organisatie. De meeste daarvan vinden plaats in ons eigen
pand aan de Schiedamsesingel 173 in Rotterdam, maar ook op locaties in
Gorinchem en Vlaardingen organiseert de lokale COC werkgroep activiteiten.
Voorbeelden van regelmatige doelgroepactiviteiten zijn het Transcafé, de HIV Borrel,
de Zondagmiddagsalon voor ouderen, Jong&Out voor jongeren tot 18 jaar, Cocktail
voor migranten en het Vrouwencafé.

HULP EN ADVIES
De werkgroep Informatie en Advies heeft op afspraak een wekelijks spreekuur, waar
mensen met vragen over (hun) seksuele gerichtheid of genderidentiteit terecht
kunnen. Ook werkt COC Rotterdam mee aan het beantwoorden van hulpvragen die
via de landelijke informatie en hulplijn ‘Switchboard’ binnenkomen.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn het hart van de organisatie. Werving, binding en scholing zijn
belangrijke aspecten van ons werk. Elke twee maanden bieden wij de vrijwilligers die
op diverse plekken in de organisatie werkzaam zijn de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten bij de vrijwilligersborrel. Cursussen en trainingen bieden wij aan de
barvrijwilligers en de voorlichters.
Wij willen extra vrijwilligers gaan werven om meer organisatiekracht bij COC
Rotterdam te mobiliseren en nieuwe activiteiten op te pakken.
LOKALE WERKGROEPEN
Wij zijn 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 doelgroep in de eigen gemeente.
Zo heeft COC Rotterdam bijvoorbeeld al lange tijd een goede samenwerking met de
Regenboog Alliantie Gouda. Deze samenwerking zetten wij graag voort. Inmiddels
zijn er succesvolle werkgroepen in Gorinchem, Vlaardingen en Krimpen aan den
IJssel die opereren onder de vlag van COC Rotterdam. Er is een soortgelijk initiatief
in Dordrecht.
Er zijn meer lhbti+ belangenorganisaties die actief zijn in onze regio, maar die
onafhankelijk van COC Rotterdam opereren. Op dit moment is COC Rotterdam actief
in dit netwerk. Samenwerken maakt ons sterker.

In 2023 hopen wij de huidige werkgroepen verder te versterken en meer gemeenten
te stimuleren om hun eigen werkgroepen op te zetten, liefst onder de vlag van COC
Rotterdam zodat een stimulerende uitwisseling kan plaatsvinden.

75-JARIG JUBILEUM COC ROTTERDAM
In het voorjaar van 2023 sluiten wij ons lustrumjaar af met drie grote evenementen.
Er staat o.a. een feestelijke receptie op het programma, waarbij wij ook de banden
met onze samenwerkingspartners willen aanhalen.

BEGROTING 2023 COC ROTTERDAM

INKOMSTEN
Ledengelden
Donaties
Subsidie gemeente Rotterdam
Subsidie gemeente Vlaardingen
Subsidie gemeente Gorinchem
Reserve 75 jaar COC (doorvoer 2022)

€ 10,000
€ 2,000
€ 24,200
€ 10,000
€ 6,000
€ 20,000

TOTALE INKOMSTEN

€ 72,200

UITGAVEN
Algemeen (vergunningen, licenties, etc.)
Huisvesting
Huisvesting - onderhoud en vervanging
Kantoor, ict en website
Drukwerk en porti
Reiskostenvergoeding
Representatie
Bankkosten en beheer
Projectkosten
75 jaar COC Rotterdam
Kosten werkgroep Vlaardingen
Kosten werkgroep Gorinchem

€ 2,500
€ 25,000
€ 3,000
€ 500
€ 1,000
€ 4,000
€ 2,000
€ 1,500
€ 5,500
€ 20,000
€ 10,000
€ 6,000

TOTALE UITGAVEN

€ 71,000

NAAR RESERVE

€ 1,200

Begroting subsidie Rotterdam
Inkomsten
Subsidie gemeente Rotterdam

€ 24,200

Uitgaven
Faciliteiten voor Ontmoetingen
Faciliteiten voor Persoonlijk advies/begeleiding
Werkgroep Transgenders
Chemsex Meetup
Roze bezoekvrijwilliger

Deskundigheidsbevordering & Training 50/50 Ontmoetingen en persoonlijke begeleiding
training Bestuur en vrijwilligers
Gespreksgroepen
ICT
Materialen

€ 5,500
€ 3,000
€ 1,500
€ 1,750
€ 2,200
€ 3,500
€ 3,500
€ 750
€ 2,500

€ 24,200

