JAARVERSLAG 2016 COC ZWOLLE
2016 is een bewogen jaar geweest. Op verschillende onderdelen is er veel gebeurd en het was tijd om te laten zien
dat COC Zwolle er is én niet is weg geweest. Door de verkoop en overdracht van het COC pand aan de Kamperstraat
en het stoppen met de daaraan gekoppelde horeca activiteiten, is bij sommigen het beeld ontstaan dat het COC in
Zwolle er mogelijk niet meer zou zijn. Het tegendeel is waar, we hebben weliswaar geen eigen onderkomen meer,
toch bruist COC Zwolle van de energie dankzij de inzet van een geweldige groep vrijwilligers. Het is goed en belangrijk
dit te benadrukken. Reeds jaren is COC Zwolle een vereniging die zich inzet voor acceptatie en integratie op het
gebied van seksuele diversiteit en genderidentiteit. Hierover in gesprek gaan met jongeren in het voortgezet,
middelbaar en hoger beroepsonderwijs maar zeker ook bij de informatiestand op de Boulevard van het Bevrijding
Festival Overijssel zijn voorbeelden van het aangaan van de dialoog daarover. Zichtbaarheid en betrokkenheid staan
hoog in het vaandel. Daartoe zijn we als COC Zwolle nog meer gaan werken aan intensiever contact en het maken van
verbindingen met verschillende ketenpartners. Samen kunnen we zoveel meer.
Terugkijken op de geschiedenis van COC Zwolle, dankbaar zijn voor de enorme inzet van vrijwilligers, stilstaan bij de
actualiteit, focus op ontwikkelingen nu en in de toekomst. Dit zijn een aantal onderwerpen die behoorlijke aandacht
hebben gekregen in 2016 en zeker ook voortgang zullen krijgen in het volgende jaar.
In het navolgende geven we een overzicht van activiteiten en ontwikkelingen binnen de werkgroepen van COC
Zwolle. Dit overzicht is samen met de coördinatoren van de verschillende onderdelen geschreven.

BESTUUR
Het COC Zwolle bestuur bestond in 2016 uit Ilja de Jong (voorzitter), Johan Oving (penningmeester), Ton Roelofs,
Caroline Bakhuys (secretaris) en Harry Siebring (aspirant bestuurslid). Harry Siebring is in de ALV van 25 november
2016 gekozen tot bestuurslid.
Het COC pand aan de Kamperstraat is in 2015 verkocht en opgeleverd aan de nieuwe eigenaar op 1 februari 2016. Er
is door een aantal vrijwilligers enorm hard gewerkt om het pand leeg en schoon te kunnen opleveren. In januari
hebben we intrek genomen in ons nieuwe kantoor aan de Willemsvaart.
We zijn verheugd dat we een behoorlijk aantal nieuwe vrijwilligers in 2016 hebben mogen verwelkomen. Het
ledenaantal van COC Zwolle is licht gestegen. Daarnaast zijn twee nieuwe werkgroepen van start gegaan: Club-T
(transgender) en Roze Ouderen.
Bijzonder is te noemen dat Ilja, op verzoek van en namens COC Nederland, in mei aan de IDAHOT conferentie in
Ankara (Turkije) heeft deelgenomen. Tevens heeft Ilja geparticipeerd in een tijdelijke visiegroep waarin het
strategisch kader van COC Nederland onderwerp van gesprek was.
In juni heeft de eigenaar van Club LIQUID het initiatief genomen tot het organiseren van een stille tocht voor de
slachtoffers van de bloedige aanslag 12 juni op de LHBT gemeenschap in Orlando. COC Zwolle heeft zich aangesloten
bij dit belangrijke initiatief. In de avond na de stille tocht werd ook de eerste BFF party in Hedon gevierd. Beide BFF
party’s (ook in november) waren uitverkocht. Het was een groot succes!
Twee beleidsmedewerkers van de gemeente Zwolle hebben het initiatief genomen tot de aanleg van een
regenboogloper in Zwolle. Dit initiatief is opgepakt door de gemeente Zwolle en voort georganiseerd en tot
uitvoering gebracht in samenwerking met Stichting The Love Boat en COC Zwolle. Deze regenboogloper is officieel
geopend op de dag van de Canal Parade te Amsterdam, onderdeel van de jaarlijkse Amsterdam Gay Pride. Na de
opening vertrok een grote groep mensen naar Amsterdam om mee te varen met de Stichting The Love Boat in de
botenparade op de grachten van Amsterdam.
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De Coming Out Dag (COD) in oktober is georganiseerd op initiatief van het Deltion College in Zwolle, in samenwerking
met COC Zwolle en de gemeente Zwolle. Met name de voorlichtingsgroep en het bestuur van COC Zwolle zijn
betrokken geweest bij de organisatie en uitvoering van de COD in het Deltion College. Voor deze COD zijn
regenboogvlaggen aangeboden aan scholen van het middelbaar en voorgezet beroepsonderwijs; geweldig om te zien
hoe vele scholen van dit aanbod gebruik hebben gemaakt en de vlag hebben uitgehangen op deze COD. In de avond
werd een ‘Blije Borrel’ gehouden in Stadscafé Blij: ook dit was een geslaagde bijeenkomst.
In september is Simon Alderliesten gaan ondersteunen als aspirant bestuurslid binnen het bestuur van COC Zwolle.
Ook is er een ontmoeting geweest met de nieuwe Stadspastor Mariska van Beusichem (predikante bij de
Michaëlskerk); zij heeft een verbindende functie vanuit de religie tussen stad, kunst, cultuur. Het plan is om in de
Michaëlskerk een activiteit te organiseren. Simon Alderliesten zal hierin ondersteunen.
COC Nederland bestond in 2016 70 jaar! Reden voor de Koning om een bezoek te brengen. Ilja is namens COC Zwolle
bij de viering van dit jubileum aanwezig geweest.
Dit bijzondere jaar hebben we afgesloten met een receptie in Partyschip De Oosterschelde ter ere van het 40-jarig
bestaan van COC Zwolle. Het was een mooie opkomst van oud- en nieuwe leden en vrijwilligers en andere
genodigden. Ter ere van dit jubileum heeft het bestuur vier leden van verdienste benoemd en hen persoonlijk
bedankt voor hun jarenlange inzet. Ook werd tijdens deze receptie een informatie boekje over COC Zwolle
uitgegeven en is de poster gepresenteerd als kick-off voor de postercampagne van COC Zwolle, waaraan in 2017 een
vervolg gegeven zal worden.

CAFÉ OKÉ IN 2016
Dit jaar stond bij Café Oké in het teken van afscheid. In november 2015 was het afscheid van de oude
locatie, waar de maandelijkse activiteit sinds 2000 plaatsvond. Veel bezoekers waren gehecht aan het COCpand aan de Kamperstraat en zij hadden dit jaar tijd nodig om hun draai te vinden bij Wijkcentrum De Enk.
Daarnaast nam de werkgroep afscheid van drie vrijwilligers, onder wie twee die vanaf de start bij de
werkgroep actief waren. En Roel, de oudste en meest trouwe bezoeker, overleed in september plotseling.
Met de bezoekers hebben we onze herinneringen aan hem gedeeld en zijn familie een kaart gestuurd.
In mei stond een speeddatingactiviteit in samenwerking met Datingassistent.nl op het programma.
Hiervoor nodigde de werkgroep vergelijkbare groepen uit Friesland, Groningen en Enschede uit, evenals
tientallen instellingen in de regio van Zwolle. Er waren te weinig aanmeldingen voor het speeddaten zelf,
maar het kennismakingsspel viel in goede aarde bij de ruim dertig bezoekers die er waren.
Ook de themamiddag over muziek, waarbij iedereen vertelde over zijn favoriete artiesten en er muziek
werd gedraaid, was het herhalen waard. Er waren nog plannen om de Café Oké groep in Enschede te
bezoeken, maar hiervoor was onvoldoende animo onder de bezoekers.
Op de speeddatingmiddag na kwamen er gemiddeld 8 tot 15 bezoekers naar elke Café Oké middag, en dit
jaar waren er ook weer enkele nieuwe bezoekers.
Het aantal vrijwilligers daalde van 9 aan het begin van het jaar naar 6 aan het eind ervan. Omdat enkele
vrijwilligers in 2017 gaan stoppen of minder vaak Café Oké willen draaien is dringend versterking nodig. De
werkgroep is vooral op zoek naar vrijwilligers onder de 35, omdat de bezoekersgroep de laatste jaren ook
wat jonger is. Behalve de mailing naar instellingen en vergelijkbare groepen, plaatste de werkgroep met
enige regelmaat berichten op de eigen Facebook pagina van Café Oké. Dit leverde wel geïnteresseerde
reacties op, maar lang niet iedereen durft daarna de drempel over te stappen.

JAARVERSLAG COC ZWOLLE 2016

2

JONG&OUT 2016
2016 was voor COC Zwolle het tweede jaar dat er Jong&Out Meetings georganiseerd werden. Dit jaar op
onze nieuwe locatie namelijk Café De Gezelligheid aan het Gasthuisplein. De bijeenkomsten vonden plaats
op elke derde zaterdag van de maand.
De meetings werden in het begin van het jaar iets minder bezocht. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben
gehad met onze verhuizing van locatie. Aan het eind van het jaar is er weer een stabiele groep van
ongeveer 15 vaste bezoekers die onze middagen bezoeken. Tijdens de meetings werden er verscheidene
activiteiten georganiseerd waaronder spelletjesmiddagen, karaoke, filmmiddag, sinterklaasmiddag etc.
De bijeenkomsten trekken een zeer gevarieerd aantal jongeren van 13 tot 19 jaar uit de hele LHBT groep.
Het is fijn te zien dat jongeren, homo, lesbisch, bi of transgender, elkaar meteen opnemen in de groep.
Het eerste jaar bij Cafe de Gezelligheid is van weerszijden goed bevallen. De werkgroep is het afgelopen
jaar steeds rond de 3 personen geweest en bestaat nu uit totaal vier leden, allen begeleider, waarvan één
de coördinator.
VOORLICHTING
In 2016 hebben we 80 voorlichtingen gegeven waardoor circa 1700 leerlingen voorlichting hebben
gekregen. Wel werden dit jaar minder voorlichtingen gegeven dan voorgaande jaren. Deels komt dit door
een tekort aan voorlichters die overdag beschikbaar zijn. Voor 2016 hadden we het doel om minimaal 4
nieuwe voorlichters te werven die minimaal twee jaar bij de voorlichtingsgroep zouden blijven. Het is
gelukt om 5 nieuwe actieve voorlichters te werven die ook al meerdere lessen hebben gegeven. Of zij ook
minimaal 2 jaar bij de voorlichtingsgroep blijven is nog afwachten. Wel hebben we afscheid genomen van
een aantal vaste voorlichters die al lang bij de groep zaten. Eind 2016 waren er 14 voorlichters . Speciale
waardering willen we als groep graag uiten aan Tom Giessen en Hilko van Vilsteren die jarenlang een vaste
kern van de voorlichtingsgroep hebben gevormd.
Een andere reden dat er minder voorlichtingen zijn gegeven is de tendens in een veranderende vraag. We
worden als voorlichtingsgroep vaker gevraagd om mee te denken in de opzet van voorlichting over LHBTI
binnen totaalpakketten op scholen. Zo zijn er voor het eerst in september ook gesprekken geweest met het
Nuborgh College Veluvine in Nunspeet, wat uiteindelijk in december geleid heeft tot twee voorlichtingen
van 75 minuten . De reactie van de school was positief en lijkt vervolg te krijgen.
Ook zijn we meerdere malen aanwezig geweest bij besprekingen rondom het programma Think dat in
Zwolle een pilot heeft gedraaid. Op dit moment wordt gekeken hoe dit project op een grotere schaal
ingezet kan worden binnen de middelbare scholen van Zwolle. Hierin werken Talentstad (initiatiefnemer),
de gemeente Zwolle en diverse maatschappelijke instellingen als de GGD en Tactus en de
voorlichtingsgroep samen om te kijken hoe er structureel aandacht kan worden besteed op scholen aan de
vraag hoe jongeren zelf kunnen leren nadenken over hun eigen wensen en gedrag. LHBTI als thema is hier
onderdeel van. Daarnaast zijn we ook benaderd door Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) om na te
denken over de vraag hoe LHBTI als thema binnen deze stichting verder een plek kan krijgen.
Als vrijwilligersgroep hebben we zelf twee interne trainingen georganiseerd. Eén daarvan had als thema
transgenders. Een thema dat in de voorlichtingen steeds vaker een prominentere rol kreeg. Voor deze
training was een ervaringsdeskundige uitgenodigd die zelf het nodige heeft verteld maar waar we als
voorlichters zelf ook openhartig vragen aan konden stellen. Dit heeft goede inzichten opgeleverd en veel
nieuwe kennis bij de voorlichters opgeleverd. Naast deze interne voorlichtingen zijn er ook een drie leden
van de voorlichtingsgroep naar de landelijke training van COC Nederland geweest. Verder zijn vijf
voorlichters naar de landelijke voorlichtingsdag in Utrecht geweest.
Van de doelstelling die we voor 2016 hadden gesteld, scholen actief benaderen, hebben we gedurende het
jaar besloten geen extra inzet te plegen m.b.t. het speciaal onderwijs. Door de tijdsinvestering als
antwoord op de vraag van scholen om mee te denken met hun eigen programma’s op het gebied van
seksuele diversiteit en gender identiteit, hebben we deze doelstelling niet kunnen behalen.
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In 2016 zijn er twee extra grote activiteiten geweest. Traditioneel hebben we deel genomen aan de goede
doelen markt tijdens het bevrijdingsfestival (BFO). Hier is een nieuw spel in gebruik genomen en zijn er vele
leuke, verassende en soms pittige gesprekken gevoerd.
Daarnaast hebben we tijdens Coming Out Day met twee infostands op ROC Deltion gestaan Dit was een
nieuwe activiteit die tot vele gesprekken heeft geleid en zeker voor herhaling geschikt is.
…..”Volgens de aanwezige studenten was het een goed initiatief. ,,Ik denk dat het erg belangrijk is omdat
het zelfs in Nederland nog niet volledig geaccepteerd is”, zegt de 18-jarge studente Thirza Verbunt. ,,Ik vind
dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is, zonder beperkingen of discriminatie. Door evenementen als
dit zal er steeds meer acceptatie van de LGBTQ+ community komen (bron http://journalistiekzwolle.nl) ….”
Om deze dag nog meer zichtbaar te maken in de stad Zwolle en op scholen, heeft een aantal voorlichters
ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk Zwolse scholen en bedrijven in de binnenstad de regenboogvlag hezen.
Een mooie manier om extra zichtbaar te zijn als LHBTI gemeenschap naast de aandacht ervoor in lokale
kranten en op RTV-Oost.
ITC
In 2016 hebben we via mail meerdere vragen beantwoord en een aantal afspraken gemaakt voor een
introductiegesprek.
Er zijn ongeveer 15 vragen per mail beantwoord en ongeveer 3 introductiegesprekken geweest.
De werkgroep bestond in 2016 uit drie vrijwilligers; door drukte lukt het niet altijd om taken eerlijk te
verdelen. Het meeste komt bij de coördinator terecht.
CONNECTED
Dit is alweer het derde jaar dat Connected bestaat, met als doel sociale begeleiding bieden aan LHBTvluchtelingen. Dit jaar stond in het teken van verbinding met lokale horeca ondernemers voor het
organiseren en houden van bijeenkomsten voor LHBT-vluchtelingen. De ondernemers van Club LIQUID (te
Zwolle) en Café Why Not (te Kampen) hebben we bereid gevonden hierin te faciliteren.
De landelijke en lokale werving voor nieuwe vrijwilligers voor Connected, eind 2015, heeft geresulteerd in
een mooi aantal aanmeldingen. Na afronding van alle kennismakingsgesprekken, zijn we als groep van 13
vrijwilligers gestart met een kick-off bijeenkomst in maart.
Tijdens de algemene ledenvergadering van COC Zwolle in mei, hebben de aanwezige leden ingestemd met
de voortgang van Connected als werkgroep van COC Zwolle.
De vrijwilligers hebben in 2016 ruim 100 vluchtelingen gesproken tijdens de spreekuurmiddagen van
Connected in AZC Dronten. Ook hebben we LHBT-vluchtelingen begeleid / vergezeld bij de volgende
activiteiten:
Februari:
Mega Bingo o.l.v. Diva MayDay in Café ‘Why Not’ (10 deelnemers)
April:
Connected meets Club LIQUID (44 deelnemers)
Mei:
Spelletjesavond Connected in Café ‘Why Not’ (10 deelnemers)
Juni:
COC Zwolle BFF party in Hedon (44 deelnemers)
November: COC Zwolle BFF party in Hedon (46 deelnemers)

JAARVERSLAG COC ZWOLLE 2016

4

Het feest ‘Connected meets Club Liquid’ werd speciaal georganiseerd voor LHBT-vluchtelingen in het
werkgebied van COC Zwolle. De doelstelling was: in een veilige sfeer elkaar ontmoeten, samen eten,
drinken en dansen. En dat is gelukt Het was een geweldig feest onder muzikale begeleiding van DJ Kim. Het
thema was ‘Be proud, be yourself, get Connected’. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door het Bob
Angelo Fonds van COC Nederland. Zie ook: https://www.coc.nl/algemeen/coc-zwolle-brengt-lhbtasielzoekers-samen
We hebben met de COA van AZC Dronten afspraken kunnen maken over het organiseren van groepsvervoer
voor LHBT-vluchtelingen naar bijeenkomsten georganiseerd en/of begeleid door vrijwilligers van
Connected. Van deze mogelijkheid is door vluchtelingen dankbaar gebruik gemaakt voor de beide BFF
party’s. De toegangsticket en een consumptie zijn door COC Zwolle aangeboden aan de LHBT-vluchtelingen.
Vanuit Stichting Nidos (voogdij instelling minderjarigen) is contact gezocht met Connected om te bespreken
wat de mogelijkheden zijn voor sociale begeleiding van LHBT allochtone minderjarige vluchtelingen (AMV).
Nidos en Connected zijn naar aanleiding van een bespreking een pilot gestart. We bieden deze jongeren
een kennismakingsgesprek aan met Connected en begeleiden hen, indien die behoefte daartoe bestaat,
naar Jong&Out bijeenkomsten van COC Zwolle.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de asielprojecten van
COC Nederland. Deze subsidie wordt gebruikt om financiële ondersteuning te bieden aan de
maatjesprojecten en groepsactiviteiten. Connected heeft een deel van deze subsidie aangevraagd en
ontvangen. Deze subsidie, een totaal bedrag van Euro 3500,--, zal in de periode van september 2016 tot
september 2017 beschikbaar zijn voor Connected en daarover wordt in 2017 financieel verantwoording
afgelegd.
Connected heeft geregeld overlegmomenten met het COA en VWN in AZC Dronten. Ook de gemeente
Zwolle is inmiddels gesprekspartner voor Connected. De actualiteit en ontwikkelingen op het gebied van
asielzaken, zowel regionaal en landelijk, zijn onderwerp van gesprek.
CLUB-T
- Werkgroep i.o.
Omdat Club-T dit jaar van start is gegaan, is er geen jaarplan opgesteld. Heleen Rompelman (coördinator)
en Harry Siebring zijn na een aantal goede en interessante gesprekken de uitdaging aangegaan en zijn
Club-T gewoon gestart. De coördinator vond het geen goed idee allerlei zaken vast te leggen met vooraf
gestelde doelen of een programma. Dit omdat we eerst wilden bezien of Club-T bestaansrecht zou hebben.
De eerste bijeenkomst in Club LIQUID in juni 2016 was een succes. 13 mensen hebben ons die middag
bezocht. De meeste bezoekers van die middag waren transgender vluchtelingen, vanuit azc Dronten.
‘Na deze middag wist ik zeker dat we er goed aan hebben gedaan Club-T op te starten. Juist voor deze
kwetsbare groep, waar ik ook deel vanuit maak, is het fijn dat er mensen zijn die naar je luisteren of je,
indien nodig, kunnen helpen.’
Ook de 2e middag was een bijzondere middag. Deze middag werd o.a. bezocht door 2 oudere dames die
pas op oudere leeftijd uit de kast zijn komen en nu hun leven genieten, zoals ze dat zelf voor ogen hebben.
Elke keer weer is een Club-T middag een gezellige, bijzondere en fijne middag. We voldoen duidelijk aan
een behoefte, naast een “vaste” kern komen er ook elke keer weer nieuwe bezoekers. En dit zijn zowel
jongeren als ouderen, een heerlijk gemêleerd gezelschap.
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Na wat locatie wisselingen kunnen we zeggen, dat we nu op een geweldige locatie zitten. Eén waar we
heerlijk buiten kunnen zitten, die ruimte geeft aan activiteiten en de nodige privacy biedt. Voor veel
bezoekers wordt het ervaren als thuis komen.
Club-T wordt momenteel door Seff, Roy en Heleen draaiende gehouden, iets wat we prima met z`n drieën
aan kunnen. Wij zijn geen werkgroep waar je veel spektakels van kunt verwachten, en dat hoeft voor mij
ook niet.
We hebben in de loop van het jaar contacten gelegd met zowel Transgender Netwerk Nederland (TNN) als
met Transvisie. Met TNN zijn we nu in gesprek om de nationale transgender gedenkdag 2017 in Zwolle te
organiseren. Ook willen we in de loop van 2017 op bezoek bij andere transgender groepen om ervaringen
uit te wisselen en ideeën op te doen. In 2016 waren we ten tijde van 5 mei nog niet gestart met Club-T, wel
zullen we op 5 mei in 2017 prominent aanwezig zijn tijdens de BFO samen met de voorlichtingsgroep van
COC Zwolle.
Club-T heeft in 2016 4 bijeenkomsten gehouden en een jaarplanning gemaakt voor 2017 voor
bijeenkomsten op een vaste locatie.
Na een half jaar te hebben gedraaid, met gemiddeld 9 bezoekers per keer, kunnen we concluderen dat het
zeer zeker de moeite waard is om ook in 2017 en in de toekomst, door te gaan met Club-T. Het zijn geen
grote aantallen, maar de mensen die we willen bereiken die bereiken we. En we hebben de mogelijkheid
om te groeien. En voor de mensen die komen, maak je een verschil en zodoende draagt Club-T bij aan de
doelstellingen van COC Zwolle.
ROZE OUDEREN
- Werkgroep i.o.
In 2016 is een voorzichtige start gemaakt met het vormgeven van de werkgroep Ouderen.
Er zijn contacten gelegd met andere lid-verenigingen binnen COC Nederland die ook een aparte werkgroep
hebben voor de doelgroep ouderen.
Ook met de voorzitter van COSBO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Bonden voor Senioren) en een
afgevaardigde van de gemeente Zwolle is contact gelegd.
Het Jaarplan 2017 is voorbereid door de werkgroep.
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