Jaarverslag

2012

Met ruim honderd vrijwilligers heeft COC Zwolle zich in 2012 ingezet
voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. In dit jaarverslag vind je een overzicht van
onze activiteiten in het afgelopen jaar, waarmee we werken aan ons
gemeenschappelijke doel: homoseksualiteit de normaalste zaak van
de wereld maken.

Vastgesteld door ALV COC Zwolle op
26 april 2013

COC Zwolle is de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit. Met een café, voorlichting, discussie en
hulp wordt gewerkt aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het werkgebied omvat 23 gemeenten in
Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe. COC Zwolle is lid van de landelijke organisatie COC Nederland.

Meer dan ooit werkt COC Zwolle aan duurzame relaties met
andere partijen. Denk aan onze samenwerking met scholen,
Artikel1 Overijssel, de samenwerkingspartners binnen het
project integratie in allochtone kring. Maar natuurlijk ook aan
de gemeenten Zwolle en Lelystad, COC Nederland en de
zusterverenigingen binnen de federatie. We zijn erg blij met
die samenwerking die ook in 2012 weer tot mooie resultaten
heeft geleid, zoals de Coming Out dag in oktober, alle voorlichtingslessen op scholen en de mooie gesprekken die we
hadden met de vrouwengroepen van Travers.
Daarnaast hebben we contacten met oude bekenden aangehaald. Zeer succesvol was de Best Friends Forever (BFF)
party in november, waar vele (oud) leden aanwezig waren.
Dat gaan we zeker vaker doen.
Ook hebben we eind 2012 contact gezocht met onze leden,
om te praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen. We
hebben 119 leden gesproken. Dat heeft ons veel info opgeleverd, waar we in 2013 mee aan de slag kunnen.

Samen

COC Zwolle is zichtbaar met een website, social media, in de regionale (gedrukte)
media, met een café in de binnenstad van Zwolle, maar ook op het Stratenfestival,
tijdens evenementen in de regio en op scholen in het gehele werkgebied.

Integratie in allochtone kring
• Aantal gesprekken met vrouwengroepen van Travers, voorafgegaan door een voorgesprek met de bezoekvrouwen van Travers.
De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk
van aard.
• Gesprek met geinteresseerden en domina van de Molukse gemeente.
• Oriënterend gesprek met artikel 1, het antidiscriminatiebureau in
Zwolle. Breed gekeken naar allerlei gronden waarop discriminatie
kan plaatsvinden, waaronder nationaliteit, religie, uiterlijk en seksuele voorkeur.

Hulp en

Gespreksgroep
• In 2012 heeft er 1 gesprekgroep gedraaid, bestaande uit een man
en drie vrouwen, van verschillende leeftijden. De groep is acht
maal bij elkaar geweest.
• Samen met Café Oké een bijeenkomst georganiseerd specifiek
voor jongeren met een beperking.
• Voorlichtingsmaterialen en werkvormen tegen het licht gehouden.
Voorlichting
• Zo’n 80 voorlichtingslessen verzorgd in de regio. Vooral op middelbare scholen, maar ook jeugdkampen, verenigingen en MBO/
HBO opleidingen.
• Succesvolle samenwerking opgezet met GGD IJsselland. Daarnaast met Artikel 1 Overijssel in gesprek over de mogelijkheden
voor samenwerking.
• Enkele nieuwe voorlichters geworven. Dat is goed nieuws, maar
we kunnen er nog meer gebruiken.
• Een doelstelling voor 2012 was ook een nieuw lespakket te ontwikkelen. Daar hebben we vanaf gezien: er is genoeg bruikbaar
materiaal te vinden waarmee we ons huidige lespakket konden
updaten zonder er erg veel tijd in te steken.
• De info en het aanvraagformulier op de website zijn vernieuwd.
• Bijdrage geleverd aan het Bevrijdingsfestival Overijssel en een
evenement op Hogeschool Windesheim.
• Sinds het vertrek van de coördinator medio 2012, functioneert de
groep als zelfsturend team met dynamisch coördinatorschap.
Introductie - Telefoon - Chat (ITC)
• Elke donderdagavond chat en telefoon.
• Onderzoeken landelijk initiatief ism Gay&Lesbian Switchboard.

voorlichting

Café
en activiteiten

Algemeen
• Begin 2012 heeft het café een schilderbeurt gehad, zodat de uitstraling
weer veel meer bij de tijd is.
• Sinds 1 juli werken we op de zaterdag met een coach, die meer verbinding en samenwerking moet brengen tussen de diverse teams: watch-it,
bar en DJ’s. De ervaringen zijn goed.
• Het is in 2012 niet gelukt om het aantal vrijwilligers voor de bar uit te
breiden zoals gepland, maar met het huidige aantal zijn de bardiensten
prima in te vullen.
• Intake gesprekken worden op gestructureerde wijze gevoerd, waarbij
veel aandacht is voor wederzijdse verwachtingen.
• In juni was er een trainingsdag rondom het thema gastheerschap. Ook
was er die dag een tapcursus. De dag werd door de vrijwilligers als zeer
positief ervaren. In oktober was er een terugkomdag om te bespreken
wat het de vrijwilligers had opgeleverd en om de puntjes op de i te zetten.
Activiteiten
• Naast de reguliere caféavonden werd er in het pand aan de Kamperstraat bijna elke maand een extra activiteit georganiseerd. Denk
aan Carnaval, het gemaskerd bal in maart, Koninginnenacht, Bevrijdingsdagcafé, de Love Boat Afterparty in juni, het Stratenfestival,
Popronde, Oktoberfest, Silver&White party, de BFF party, de kerstbingo
en Oud&Nieuw. Daarnaast startte eind 2012 de maandelijkse PubQuizz
met als doel bezoekers eerder op de avond naar het café te trekken.

Viva la Diva
• In 2012 zijn drie zaterdagavonden en drie zondagmiddagen speciaal
voor vrouwen georganiseerd. De zaterdagen liepen uitstekend, de zondagen minder goed. Daarom houden we het in 2013 bij vier zaterdagen.
Café Oké
• Het café voor LHBT’s met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke
beperking was er ook in 2012 weer elke eerste zaterdagmiddag van de
maand.
• De groep vrijwilligers en vaste bezoekers heeft de Roze Zaterdag in
Haarlem bezocht, hetgeen door de deelnemers erg werd gewaardeerd.
• Er is een nieuwe folder ontwikkeld. Of eigenlijk twee. Een digitale folder
voor ouders en begeleiders en een digitale / gedrukte folder voor potentiele gasten.
• Met medewerking van de gespreksgroep een bijeenkomst georganiseerd specifiek voor jongeren met een beperking.

Vereniging

Magazine
• Elk kwartaal kwam het COC Magazine uit, met gevarieerde artikelen uit de regio.
• Hoewel het Magazine zeer goed gewaardeerd wordt, is
het te duur voor onze vereniging. De ALV besloot daarom
in 2012 dat het Magazine vanaf 2013 kostendekkend
moet zijn. De nieuwe vorm wordt nog uitgewerkt.
COC Flevoland
• Flevoland barstte van de activiteiten in 2012. Zo was er
een roze schrijversmiddag, Roze ronde tafels in Almere,
Emmeloord en Dronten, een complete roze maand in november met een fototentoonstelling, filmmiddag, dialoogtafel en theatervoorstelling.
• Daarnaast waren er natuurlijk de reguliere maandelijkse
activiteiten in Le Journal en de Hanzeborg.
• Al met al was COC Flevoland weer meer zichtbaar dan
het jaar ervoor. Toch werd in 2012 het besluit genomen
om de ambitie los te laten om van COC Flevoland een
zelfstandige vereniging te maken. Daarvoor blijft de
groep te klein en kwetsbaar. We richten ons daarom liever op het organiseren van activiteiten dan op de praktische zaken die het zijn van een zelfstandige vereniging
met zich meebrengt.
Bestuur
• Het bestuur van COC Zwolle bestond in 2012 uit Ilja de
Jong, Yolanda Meertens (tot april), Carlo Spijk (tot april),
Henriko van de Pol, Spencer Schuman, Gerhard Straatsma (vanaf november) en Ton Roelofs (vanaf november).
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