Het is vandaag de eerste dag
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon.
Fetze Pijlman
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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.
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COC Zwolle bestaat in het jaar 2016 al weer 45 jaar.
De vereniging heeft hoogte- en dieptepunten gekend
en zit momenteel in een sterk veranderende koers
en een nieuw vaarwater. De LHBT gemeenschap lijkt
minder afhankelijk te zijn van elkaar en ook minder
aangewezen op elkaar. De noodzaak tot het hebben
van een eigen ‘roze’ ontmoetingsplek lijkt tot het verleden te behoren wat wellicht hoort bij een verbeterde integratie van homoseksualiteit in het algemeen.
2016 wordt voor COC Zwolle een nieuw en spannend jaar waarin de vereniging haar bestaansrecht
meer dan ooit moet bewijzen. Na sluiting van de
kroeg van COC Zwolle ‘De Garage’ is de directe
band met de doelgroep en de eigen achterban onzichtbaarder en minder tastbaar dan voorheen. De
vaste inloop en ontmoetingsplek in het centrum van
Zwolle is immers niet meer na sluitig van het café.
Communicatie met de leden, de achterban en de verschillende doelgroepen is belangrijker dan ooit. Zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke speerpunten
voor COC Zwolle in 2016. Daarbij zijn PR, (sociale) media
en zichtbare aanwezigheid op bijvoorbeeld festivals en
manifestaties in het hele werkgebied van groot belang.
Het bieden van ontmoeting blijft voor de achterban en
doelgroep in de ogen van COC Zwolle ook heel belangrijk. Voor de jongeren, ouderen en vluchtelingen wil
COC structureel van betekenis zijn. Voor de “gemiddelde homo” wil COC Zwolle incidenteel een bijeenkomst
of feest organiseren. Het hebben van een eigen pand met

horeca acht COC Zwolle niet meer noodzakelijk. Samenwerken met andere partijen is nu belangrijker dan ooit.
Zichtbaarheid moet meer en vaker, zeker ook op het
gebied van een ‘COC Zwolle mening’ door deze te
ventileren via de diverse media, wanneer er bijvoorbeeld incidenten zijn in onze regio of (inter)nationaal waar COC Zwolle als belangenbehartiger van de
LHBT gemeenschap op moet reageren. Een sterke PR
groep is inmiddels gevormd waarin een aantal specialisten zitten die zich dagelijks bezig houden met
de media in alle opzichten en de rol die COC Zwolle
vervult en moet vervullen binnen de diverse media.
Zichtbaarheid geldt ook voor de werkgroepen die namens COC Zwolle speciale activiteiten organiseren voor kwetsbare groepen.
Café Oké en Jong& Out zijn beiden ondergebracht bij
nieuwe locaties in Zwolle en moeten hun achterban op-

nieuw binden aan hun bijeenkomsten. Met hulp van de
PR groep is hier ruim aandacht voor het komend jaar.
Zichtbaarheid geldt zeker ook voor onze voorlichtingsgroep die al op jaarbasis meer dan 145 voorlichtingen geeft op scholen en binnen instellingen. In
samenwerking met gemeente Zwolle en de makers
van het theaterstuk ‘boys don’t cry’ wordt gewerkt
aan een interactieve wijze van voorlichten die beter aansluit bij leerlingen van middelbare scholen.
In 2016 neemt het up-to-date houden van voorlichtingen een belangrijke rol in voor de voorlichters.

bestuur
Het bestuur van COC Zwolle heeft, zoals gezegd, als belangrijkste speerpunten de continuïteit en zichtbaarheid
van COC Zwolle binnen haar gehele regio en werkgebied.
Het afwikkelen en afhandelen van de sluiting en verkoop
van het pand aan de Kamperstraat zal nog de nodige
tijd en energie vragen. De sluiting van de eigen horeca
vraagt om een goede afronding qua boekhouding en financiën maar betekent ook dat de vereniging niet meer
beschikt over een “eigen plek”. Dit vraagt om het verstevigen van de positie van LHBT-ers binnen de bestaande
Zwolse horeca en leidt mogelijk ook tot het onder ‘COC
vlag’ organiseren van bijeenkomsten en eventueel gayminded feesten. Er is zeker ook aandacht voor het
45-jarige bestaan van de Zwolse vereniging in 2016.
Er moet gekeken worden naar het bestaande huishoudelijk reglement en de huidige statuten van de
vereniging of deze nog gangbaar en van toepassing
zijn. COC Nederland is bezig met een code van goed
gedrag voor vrijwilligers wat ook van COC Zwolle
vraagt om aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het bestuur wil onderzoeken in hoeverre vrijwilligers gevraagd kan worden een VOG verklaring te
leveren. Dit omdat de bestaande werkgroepen meer
en meer werken met kwetsbare LHBT-ers (o.a. jongeren, verstandelijk beperkten en vluchtelingen). Veiligheid en betrouwbaarheid vinden wij enorm belangrijk.
Het bestuur richt zich intern op het scheppen van de
juiste voorwaarden voor continuering van de werkzaamheden van de huidige werkgroepen, het zorg
hebben voor haar vrijwilligers, contacten onderhouden met de diverse externe partners en bestaande
contacten, om haar goede naam en positie van LHBT
belangenbehartiger te behouden en te verstevigen.
Daarnaast wil het bestuur zich in 2016 expliciet richten
op de doelgroep “oudere LHBT-ers”. In samenwerking

met Stichting de Roze Loper en gemeente Zwolle, wil
het COC Zwolle bestuur in 2016 een Roze Loper toekennen aan een zorginstelling in haar werkgebied. De
positie van oudere LHBT-ers is in ons werkgebied geen
gemakkelijke. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en het anders-zijn is in onze regio niet eenvoudig. Veel roze ouderen wonen tussen andere ouderen
waarbij openlijk LHBT-zijn zwaar en moeilijk is. Religie
en verouderde normen en waarden spelen daarbij nog
een repressieve rol. Belangrijk is om bewoners maar ook
personeel van zorginstellingen mee te nemen in bewustwording en acceptatie. COC Zwolle wil daar in 2016 de
aandacht op vestigen in de hoop dat dit zal leiden tot verbetering van de positie van roze LHBT-ers in onze regio.
Tot slot wil het bestuur de bestaande contacten in de regio
verstevigen en uitbreiden. Met Bureau Gelijke Behandeling Lelystad zijn en gemeente Lelystad zijn inmiddels
regelmatig overleggen. Zo ook met gemeente Zwolle.

Het bestuur wil haar leden in de polder (met name
Lelystad en Dronten) benaderen en activeren om te
komen tot nieuwe activiteiten in de polder voor de
LHBT- ers. In samenspraak met COC Nederland zijn er
reeds contacten gelegd met jongeren, voor het starten
van een eigen Jong&Out groep in Dronten of Lelystad.
dragen en ook als vrijwilliger een professional te zijn.
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stevig positioneren van de vereniging in regio/
werkgebied
continueren werkzaamheden COC Zwolle
zichtbaar en herkenbaar zijn als LHBT belangenbehartiger
extra aandacht voor oudere LHBT in de regio
bestaande externe contacten onderhouden en
verstevigen, nieuwe contacten aangaan
aandacht voor leden, vrijwilligers en achterban
alert en adequaat reageren in de media op actuele
zaken
leden binden met behulp van nieuwsbrieven, COC
Zwolle updates, ledenvoordeel waar mogelijk
ledenaantal vergroten met behulp van speciale
acties en werving
initiatief nemen tot viering van 40 jarig bestaan
COC Zwolle
code van goed gedrag invoeren en invoering VOG
onderzoeken
aantal bestuursleden uitbreiden, nieuwe bestuurders werven met oog op toekomst.

financien
In 2016 vindt de afwikkeling van alle geldzaken plaats
vanuit de verkoop het pand aan de Kamperstraat. Dit
is leidend voor de inkomsten en uitgaven en het uiteindelijke eigen vermogen van de Zwolse COC vereniging.
Met COC Nederland is afgesproken dat de reeds door
COC Zwolle gemaakte kosten met betrekking tot het
pand aan de Kamperstraat (bijvoorbeeld de CV-ketels
vervangen, nieuwe toilettengroep, gedane investeringen in de verbouwing maar ook onderhoudskosten
van de afgelopen jaren als huurder) naar alle redelijkheid verrekend zullen worden met COC Zwolle. Medio
2016 hopen we dit af te kunnen sluiten.
Het missen van eigen inkomsten vanuit de eigen horeca
heeft direct weerslag op de financiële positie van de
vereniging. Het hebben van eigen vermogen is belangrijk om een basis te hebben voor de toekomst waarin,
naar verwachting, subsidies en andere inkomsten
steeds lastiger te verkrijgen zijn. De inkomsten vanuit
ledengelden zijn belangrijk waarmee het hebben en behouden van leden nóg belangrijker is geworden. COC
Zwolle wil in samenspraak met andere lidverenigingen en COC Nederland dat er opnieuw gekeken moet
wordt naar een andere verdeelsleutel van de lidmaatschapsgelden.
Voor alle COC activiteiten geldt dat activiteiten kostenneutraal begroot moeten zijn. Met andere woorden:
kostendekkend. Dit zal niet voor alle werkgroepen haalbaar zijn. Mede daarom is het werven van extra geld via
projectsubsidies, fondsen of sponsoren een vereiste
om de continuïteit van de vereniging te borgen. Alle
activiteiten en uitgaven zullen voortaan streng gecontroleerd worden vanuit de penningmeester en het bestuur. Er wordt een nieuwe opzet gemaakt voor het
beheersbaar houden en overzichtelijk maken van de
uitgaven van alle werkgroepen (reiskosten, vergoedin-

gen, declaraties etc.). Deze zullen per kwartaal besproken worden in het bestuur in samenspraak met de penningmeester en de diverse werkgroepcoördinatoren.
Het organiseren van activiteiten namens COC Zwolle
(bijvoorbeeld een bingo, een feest, een bijeenkomst)
gaat voortaan gepaard met toezicht en strengere controle vanuit het bestuur en de BCP. Hieromtrent komt
een scherper controlesysteem met betrekking tot het
opstellen van begrotingen en indienen van declaraties.
Uitgaven ten behoeve van de vereniging mogen voortaan alleen nog in overleg gedaan worden met de BCP.
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ordenen en afsluiten financiën rond verkoop pand
Kamperstraat
verdeling ledeninkomsten agenderen / COC Nederland
actief werven van fondsen, sponsoren, donaties,
etc.
opzetten controlesysteem uitgaven, declaraties en
begrotingen
driemaandelijkse controle van uitgaven/inkomsten
strakke afspraken met werkgroepen en vrijwilligers
initiëren van nieuwe initiatieven.

zichtbaarheid

met de bestuurscontactpersoon gekeken worden naar
bestaande fondsen of mogelijke sponsoren om extra
geld in te kunnen zetten.

en

herkenbaarheid

jong & out

COC Zwolle moet zich in 2016 nadrukkelijk presenteren en positioneren nu het eigen café (de eigen herkenbare plek) niet meer bestaat. De aanwezigheid via een
stand of op andere wijze, op festivals en manifestaties is
nog belangrijker geworden.
In de media zal COC Zwolle zich vaker en nadrukkelijker laten horen wanneer nieuwsfeiten of berichtgevingen hier om vragen. Het streven is met regelmaat
persberichten te verzenden om aandacht te vragen
voor de LHBT-ers in de regio of in te springen op actuele nieuwsfeiten in de diverse media. De website en
ook de facebookpagina van COC Zwolle zullen actueel
gehouden worden en een belangrijke bron worden van
informatieverstrekking vanuit COC Zwolle.

•

Het COC Zwolle magazine is momenteel een belangrijke informatiebron voor onder andere de eigen achterban, onze leden en vrijwilligers maar ook voor externe
partners. In samenspraak met de redactie van het magazine zal gezocht worden naar een modernere vorm
van verschijnen en het publiceren artikelen.
Het drukken van een magazine is te kostbaar gebleken. De website van COC Zwolle kan waarschijnlijk
als basisformat gaan dienen voor het publiceren van
actuele stukken en achtergrondartikelen. Er wordt in
samenspraak met de PR groep gezocht worden naar
een andere, modernere verschijningsvorm van het
vertrouwde magazine. Gedacht wordt aan een onlinemagazine. Het COC magazine blijft bestaan maar de
verschijningsvorm wordt in 2016 anders.

•

speerpunten

•

vereniging
café oké

•

•

•

•

Al ruim 15 jaar richt COC Zwolle zich op één van
de meer kwetsbare LHBT-groepen, vanuit de werkgroep Café Oké.
De maandelijkse ontmoetingsmiddag organiseren
voor mensen met een beperking is de belangrijkste
activiteit van Café Oké.
De bezoekersgroep vertoont de laatste jaren meer
diversiteit en de gemiddelde leeftijd is gedaald. Om
dit proces te continueren en meer potentiële jonge
bezoekers te interesseren, komt er extra inzet om
Café Oké te promoten. Via onder meer social media, enkele mailings voor instellingen en organisaties uit de regio en berichten via de regionale pers
wil de werkgroep nog meer bekendheid krijgen.
Café Oké is vanaf December 2015 in De Enk.

Om de kosten te kunnen dekken zal er in samenspraak

•

•

In 2015 is COC Zwolle begonnen met Jong&Out
meetings; bijeenkomsten voor jongeren t/m 18 jaar.
De meetings vinden plaats op elke derde zaterdag
van de maand. Dat er behoefte aan de bijeenkomsten bestaat blijkt uit het feit dat de meetings inmiddels door ongeveer 20 jongeren worden bezocht.
Ook in 2016 hopen wij dat deze trend zich op de
nieuwe locatie in café “De Gezelligheid” zal doorzetten en de bezoekersaantallen gaan stijgen of
stabiel blijven. Te grote bijeenkomsten worden
door de jongeren niet altijd als prettig ervaren.
Het is de bedoeling dat de activiteiten tijdens de
meetings voor en door jongeren georganiseerd
worden. Zij moeten hier echter nog meer bij betrokken raken en gestimuleerd gaan worden om
deze activiteiten te gaan ontplooien. De ervaring
bij andere Jong&Out meetings in het land leert dat
betrokkenheid tevens een zeer positieve invloed
heeft op de bezoekersaantallen. Dit is dan ook één
van onze belangrijkste speerpunten voor aankomend jaar.
In 2016 willen we de bekendheid van Jong&Out
Zwolle vergroten door meer PR op scholen en bij
andere instellingen, middels persberichten en het
gebruik van social media zoals Facebook. Dit alles
volgens de landelijke Jong&Out huisstijl wat de
herkenbaarheid en bekendheid van de meetings in
Zwolle alsook in heel Nederland bevordert.
Voor 2016 heeft Jong&Out Utrecht het initiatief
genomen om samen met de andere groepen een
jongerenkamp voor Jong&Out Nederland te organiseren. Ook Jong&Out Zwolle is hier voor benaderd en is voornemens zich hierbij aan te sluiten.
Voor Jong & Out zijn is COC Zwolle in samenspraak
met J&O Utrecht aan het kijken naar fondsenwerving en extra financiën.

werkgroep

voorlichting
De voorlichtingsgroep van COC Zwolle heeft als missie
om met zoveel mogelijk groepen het gesprek over seksuele diversiteit aan te gaan. De voorlichters gebruiken
hun eigen identiteit en ervaringen om dit gesprek aan
te gaan. Door middel van de open dialoog proberen we
mensen bewust te maken van hun eigen ideeën over
seksuele diversiteit en daarmee hopen we dat mensen
een positievere houding aannemen ten opzichte van
mensen die niet aan de “norm” rondom seksuele diversiteit voldoen.
De voorlichters zijn vrijwilligers die vanuit hun eigen
motivatie het gesprek aangaan met veelal jongeren.
Hiervoor hebben zij eerst een mee-loopperiode afgerond om ervaring op te doen. Daarnaast zijn er twee
trainingsdagen per jaar waarop de voorlichters samenkomen om over een bepaald thema scholing te volgen.
Verder is er de mogelijkheid om trainingen vanuit COC
Nederland te volgen.
Het grootste deel van de voorlichtingen vindt plaats in
het (middelbaar) onderwijs. De lessen worden via de
website van COC Zwolle aangevraagd. De afgelopen
jaren heeft de voorlichtingsgroep niet aan actieve acquisitie gedaan vanwege de beperkte bemensing. Om
hier iets aan te doen is er gewerkt aan het werven van
nieuwe vrijwilligers. Hoewel er wel veel nieuwe aanmeldingen zijn geweest, hebben deze lang niet altijd
geleid tot nieuwe actieve vrijwilligers. Om hier verandering in te brengen is er een buddysysteem ingevoerd,
waarbij iedere nieuwe voorlichter gekoppeld wordt aan
een ervaren voorlichter.
Het afgelopen jaar zijn we de samenwerking gestart
met Theatereducatie Nederland waarbij we gezamen-

lijk een totaalpakket hebben aangeboden van theater in
combinatie met een voorlichtingsgesprek.
In 2016 zal bekeken worden hoe deze samenwerking
voor beide partijen op een goede manier voortgezet
kan worden. Verder zal de voorlichtingsgroep zich oriënteren op een samenwerking met de werkgroep Connected (LHBT vluchtelingen).
Voor 2016 heeft de voorlichtingsgroep een aantal doelen. Deze doelen zijn gerelateerd aan het strategisch
kader 2015-2018 van COC Nederland.
doelen

•

•
•
•

Voor de start van het nieuwe schooljaar is het materiaal dat we gebruiken in de voorlichtingen aangepast op de gehele LHBT(I) gemeenschap.
De voorlichters ontvangen een training over transseksualiteit.
Eind 2016 hebben we met minstens vier scholen in
het speciaal onderwijs contact.
Ten minste vier nieuwe voorlichters (gestart in
2015 en 2016) blijven minimaal twee jaar actief
(binden en boeien nieuwe vrijwilligers)

De laatste jaren is ondermeer door het onderzoek
van Deloitte en het onderzoek Pink Solutions van COC
Nederland duidelijk geworden dat LHBT-asielzoekers in
een moeilijke positie zitten. Dat komt vooral door een
aantal zaken die specifiek met hun seksuele gerichtheid
of genderidentiteit te maken hebben. LHBT-asielzoekers zijn vanwege discriminatie en geweld op grond van
hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit hun eigen
land ontvlucht. Aangekomen in Nederland krijgen ze
daarom vaak in tegenstelling tot andere asielzoekers
geen ondersteuning van landgenoten of familieleden.
Integendeel, in de asielopvang krijgt een aantal LHBT’s
te maken met geweld en bedreigingen en velen van hen
kampen met een sociaal isolement.
Daarom zou het voor LHBT-asielzoekers veel betekenen om met andere LHBT’s in contact te komen of
om iemand te hebben die hen wegwijs maakt in Roze
Nederland. COC-lidvereningen kunnen daar een rol in
spelen. Pink Security wil COC-lidverenigingen daarom
steunen bij het opzetten van bijvoorbeeld een maatjesproject of bij het in onderling contact brengen van
LHBT-Vluchtelingen. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een sociaal vangnet en aan het monitoren van
geweldsincidenten.
(bron: http://www.coc.nl/algemeen/coc-start-pink-security-voor-lhbt-asielzoekers, september 2013)

COC Zwolle via de COA en VWN. Faciliteiten waar
COC Zwolle gebruik van kan maken zijn: een spreekkamer, tolkentelefoon, sleutel receptie, portofoon. Daarnaast is een 2-maandelijkse vergoeding voor openbaar
vervoer (max 25,- Euro) beschikbaar voor LHBT-vluchtelingen na deelname aan door COC Zwolle georganiseerde activiteiten voor deze doelgroep.
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connected
In 2014 kwam de vraag van COC Nederland aan o.a.
COC Zwolle te inventariseren wat de mogelijkheden
zijn voor het bieden van een bijdrage aan veiligheid
en sociaal welbevinden van LHBT-vluchtelingen. Deze
vraag komt vanuit het project Pink Security, geïnitieerd
door COC Nederland.
In navolging van de vraag van COC Nederland is een
vrijwilliger van COC Zwolle in gesprek gegaan met het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Asielzoekers Centrum (AZC) Dronten en Vluchtelingenwerk
Nederland (VWN) in AZC Dronten ter oriëntatie van
mogelijkheden om aan de oproep te voldoen. Hiervoor
heeft het bestuur van COC Zwolle een coördinator
aangesteld en de bestuurcommissie Connected ingesteld. De besprekingen hebben geresulteerd in eerste
contacten van de coördinator met LHBT-vluchtelingen
in november 2014.
Doorgaans melden LHBT-vluchtelingen zich aan bij

In 2015 heeft COC Zwolle de contacten en samenwerking met de COA en VWN te Dronten geïntensiveerd. De coördinator van COC Zwolle heeft een twee
maandelijks overleg met een vast contactpersoon van
het COA. In dit overleg wordt de voortgang van de ondersteuning door COC Zwolle aan LHBT-vluchtelingen
besproken. De wijkagent van het AZC Dronten en Roze
in Blauw provincie Flevoland zijn betrokken bij de samenwerking tussen het COA en COC Zwolle in het kader van veiligheid en discriminatie met betrekking tot
de doelgroep.
Met VWN wordt twee keer per jaar in een teamoverleg
informatie en ontwikkelingen rondom LHBT-vluchtelingen besproken. Indien nodig naar behoefte vind frequenter overleg plaats. Al met al heeft COC Zwolle in
totaal 70 intake gesprekken gevoerd met LHBT-vluchtelingen afkomstig uit verschillenden landen, o.a. Oeganda, Gambia, Tanzania, Iran, Syrië, Oekraïne, Armenië, Jamaica, Trinidad en Togo, Filipijnen en Bangladesh.
Voorts heeft de coördinator deze vluchtelingen met
elkaar in contact gebracht. Een 4-tal activiteiten zijn
georganiseerd. Doelstelling van deze activiteiten is het
bieden van een plaats van samenkomst waar je jezelf
kan zijn en kennis kan maken met andere LHBT-vluchtelingen. Deze activiteiten hebben versterkend bijgedragen aan de verbinding tussen LHBT-vluchtelingen
onderling. Daarnaast hebben deze activiteiten ook
een positieve bijdrage geleverd in het integreren in de
maatschappij door kennis te maken met Nederlandse
burgers. In 2016 verstevigt COC Zwolle de bestuurscommisie Connected door er een werkgroep van te
maken en deze uit te breiden met nieuwe vrijwilligers.

Al met al is er vanuit de samenwerking met COC Zwolle,
COA en VWN Dronten een basis gelegd voor contact
over en met LHBT-vluchtelingen. Doelstelling van deze
samenwerking is randvoorwaarden scheppen om vanuit COC Zwolle te kunnen bijdragen aan de veiligheid
en het sociaal welbevinden van LHBT-vluchtelingen
individueel en als groep in AZC Dronten en het stimuleren van de zelfredzaamheid van deze LHBT-vluchtelingen. Regelmatig geeft de coördinator van Connected
een terugkoppeling over de voortgang aan het bestuur
van COC Zwolle.
Vanuit het voorgaande zijn de volgende doelstellingen
geformuleerd voor 2016:
1. Het bestuur van COC Zwolle en de coördinator van
Connected stellen een profiel op waarin de kaders
geschetst worden voor het gebied waarin COC
Zwolle werkzaam zal zijn voor LHBT-vluchtelingen.
(Januari 2016)
2. Continueren en versterken van de samenwerking
van COC Zwolle met de COA en VWN in AZC
Dronten.
3. Vanuit actieve vrijwilligerswerving (gestart november 2015) een groep van ongeveer 10 vrijwilligers
betrekken bij, en verbinden aan, de werkgroep Connected om meer individuele- en groepsbegeleiding
te bieden aan LHBT-vluchtelingen.
4. 70 – 80 intakegesprekken met nieuwe, op eigen initiatief aangemelde, LHBT-vluchtelingen, gebaseerd
op de aantal intake gesprekken in 2015.
5. Organiseren van minimaal 6 bijeenkomsten/ activi-

teiten voor LHBT-vluchtelingen.
6. Algemene LHBT-training opzetten en geven aan
alle COA medewerkers en een beveiligers van Trigion werkzaam in AZC Dronten. (gepland voorjaar
2016)
7. Bespreken en inventariseren met het Gezondheidscentrum Asielzoeker (GCA) en de GGD wat
gedaan wordt en de mogelijkheden zijn op het gebied van seksuele voorlichting en preventie SOA
verspreiding. (voorjaar 2016)
8. Inventarisatie van de bijdrage van de LHBT-voorlichtingsgroep van COC Zwolle op het gebied van
LHBT-voorlichting aan de doelgroep en de mogelijkheid LHBT-vluchtelingen te betrekken bij de
LHBT-voorlichting op middelbare scholen.
9. COC Zwolle informeert de Gemeente Zwolle en de
Gemeente Dronten over haar activiteiten op het
gebied van LHBT-vluchtelingen in de regio Zwolle
en in het bijzonder in AZC Dronten middels een
gesprek met een daartoe aangewezen wethouder.
(voorjaar 2016)
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“Vechten voor acceptatie van roze ouderen”
Het COC ondersteunt mensen die zich inzetten voor
een betere leefsituatie, een goede psychische en fysieke gezondheid en het welzijn van roze ouderen. Dat
gebeurt onder andere door de Roze Loper tolerantiescan voor (ouderen-) zorginstellingen, het inzetten
van roze ambassadeurs, een eigen community en het
zichtbaar maken van de groep. COC Nederland werkt
daarbij nauw samen met ANBO, de belangenouderenorganisatie voor ouderen, in het Consortium Roze 50+
Nederland.
Gelukkig hebben de meeste roze 50-plussers een mooi
leven en een goede vriendenkring. Toch hebben relatief
veel oudere LHBT’s last van eenzaamheid, bijvoorbeeld
omdat ze geen kinderen hebben waarop ze kunnen terugvallen. In ouderenzorginstellingen zijn LHBT’s vaak
onzichtbaar, is homo-, bi- en transseksualiteit onbespreekbaar, vinden pesterijen plaats en gaan mensen
soms zelfs terug de kast in.
Wat gaat COC Zwolle doen in 2016 voor ouderen?
•
•
•
•

Oprichten werkgroep Ouderen en Out ALV 2016
Visie COC Nederland vertalen naar meer regionale
visie COC Zwolle;
Vanuit deze visie, strategie en doelen bepalen;
verbinding zoeken met initiatieven in de gemeenten
waar COC Zwolle actief is. Een voorbeeld hiervan
is de roze middag in zorgcentrum de Terp in Zwolle.

tot slot
Al met al zijn er goede voornemens en vooral concrete
plannen om het Zwolse COC op vele vlakken in 2016
weer stevig te positioneren in de regio.
Er is zicht op een nieuw, kleiner en goedkoper kantoor,
van waaruit had gewerkt gaat worden aan zichtbaarheid en herkenbaarheid van een betrouwbare vereniging die al 45 jaar opkomt voor de LHBT in en om Zwolle en ver daarbuiten.
Opkomen voor de belangen van de altijd kwetsbare
LHBT-ers blijft enorm belangrijk, zeker in tijden waarin
op politiek en maatschappelijk vlak veel verschuivingen
zijn ten aanzien van tolerantie en acceptatie van iedereen die anders is of anders denkt. COC Zwolle gaat de
toekomst met vertrouwen in. Het sluiten van de eigen
horeca en vertrek uit eigen pand betekent in geen enkel
opzicht het einde van de vereniging.
Belangenbehartiging van hen die ons nodig hebben én
het verdienen dat er voor ze opgekomen wordt door
hen die daar al jaren goed in zijn: dát is de kracht van
COC Zwolle, ook in de komende jaren!!
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