Voorwoord
COC Tilburg Breda en omgeving heeft ook in 2017 weer veel activiteiten verricht ten
behoeve van onze LHBTI-gemeenschap. Hieronder vindt u hiervan een verslag.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit Laila Hassouna-Jansen (voorzitter), Thijs Willem Emmerik
(algemeen bestuurslid en plaatsvervangend secretaris) en Sam Havermans
(penningmeester). Alle bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Vrijwilligers
Thijs Emmerik, verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, heeft ervoor gezorgd dat de
vrijiwlligerspool aanzienlijk is gegroeid afgelopen jaar.
In 2017 ongeveer zestig vrijwilligers actief. Het grootste deel hiervan is actief in de
voorlichtingsgroep. Alle groepen en activiteiten kunnen draaien, al zou een grote
vrijwilligerspoule zeker welkom zijn. Er was geen leegloop qua vrijwilligers, alle vrijwilligers
die dit jaar of eerder ingestapt zijn, zijn nog steeds vrijwilliger.
De online vacatures op diverse derden websites zoals vrijwilligerswerk.nl en contourdetwern,
liepen goed, maar de websites zijn offline gehaald voor een grote update, waardoor de
aanwas van vrijwilligers via die websites minder goed loopt.
Naast vrijwilligers, heeft COC Tilburg-Breda en omgeving ook plaats geboden aan vier
stagiaires, die wij nogmaals ontzettend willen bedanken voor hun harde inzet voor ons COC.
Daarnaast wilt het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet in 2017.
In mei heeft COC Tilburg-Breda en omgeving haar vrijwilligersdag in Tilburg georganiseerd,
welk erg drukbezocht was. Helaas konden niet alle vrijwilligers hierbij aanwezig zijn. Het
bestuur denkt erover na, hoe het in 2018 meer vrijwilligers kan trekken en een meer
inclusieve groepsdynamiek onder de vrijwilligers kan bewerkstelligen.

Cocktail
Door de terugloop van het aantal asielzoekers in combinatie met tijdgebrek van
coördinatoren zijn er minder grote cocktailactiviteiten georganiseerd. Wel is de intensieve
samenwerking met Vluchtelingenwerk in stand gehouden en zijn individuele asielzoekers te
woord gestaan en geïntroduceerd in cocktail.
Een van onze cocktailleden heeft meegeholpen aan het ontwerpen van de refugee-app.
Deze app is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door IBM en gericht op
informatie voor vluchtelingen over LHBTI-ers in Nederland. Tijdens de nieuwjaarsreceptie

van COC Nederland, True Colors, is deze app gepresenteerd door minister Jet
Bussemakers.
De wekelijkse inloop in het Duvelhok op woensdag heeft zich ontwikkeld tot een cocktailinloop.
We hebben mogelijk gemaakt dat verschillende vluchtelingen de gay refugee walk-in in
Eindhoven konden bezoeken.
Samen met Vitruvian en Student Amnesty International hebben we op de Universiteit van
Tilburg een avond georganiseerd, waarbij professor Kees Waaldijk van Universiteit Leiden
duidelijk maakte hoe ontwrichtend homo- en transfobie is, niet alleen voor degene die het
land ontvlucht, maar ook familie en vrienden die achterblijven. Eén van de leden van cocktail
heeft tijdens deze bijeenkomst haar vluchtverhaal gedeeld.

Inloop
In 2017 zijn er 2 nieuwe inlooplocaties in gebruik genomen: het Duvelhok in Tilburg (14
februari) en de Faam (1 juni) in Breda. Hiermee bieden we laagdrempelig de mogelijkheid
om contact te maken met het COC, op drie verschillende momenten in de week.

Groepen
In 2017 heeft er één introductiegroep gedraaid. Dit betrof een 25+ groep, bestaande uit zes
personen. De groep kon geen goede balans vinden, en er waren veel afmeldingen per
bijeenkomst, waardoor de groep na drie rondes is gestopt. Voor de personen die er behoefte
aan hadden is er elders in COC een plek voor hen gevonden, waar zij andere LHBTI+ers
kunnen ontmoeten, en ervaringen mee kunnen uitdelen.
In 2017 is een start gemaakt met een Jong&Out groep (jongeren onder de 18 jaar) en een
Respect2Love groep, voor biculturelen.

Transgendergroep
Ook in 2017 was de transgendergroep actief. Zij hebben een keer in de maand een besloten
bijeenkomst in Breda. Transgenders kunnen hier terecht voor hulp, het uitwisselen van
ervaringen en ontmoetingen met lotgenoten.

LHBT’s met een verstandelijke beperking
In 2017 is de samenwerking tussen de Happy Boys en Girls en het COC echt van de grond
gekomen. Er zijn overleggen gevoerd met de Amarant (een instelling voor mensen met een
beperking) om een workshop te verzorgen over seksualiteit. Er is sponsoring ontvangen door

de Dela. De Happy Boys en Girls organiseren hun maandelijkse soos in de Lollipop. De
praatgroep in Breda is beëindigd, maar er is een maandelijkse praatgroep in het Duvelhok
gestart, onder begeleiding van het COC.
Ouderen
In Breda vinden maandelijks bijeenkomsten plaats in het St Elisabeth voor oudere LHBTIers. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht.
Onze ambassadeur 50+ heeft de landelijke pers gehaald met zijn coming-out verhaal.

Voorlichting
Het jaar 2017 bestond uit meerdere belangrijke ontwikkelingen. Er zijn 2 nieuwe
coördinatoren begonnen. Daarnaast is het aantal voorlichters gestegen naar vijfendertig en
hebben wij ruim 1200 leerlingen bereikt met onze voorlichtingen.

Daarbij zijn onze voorlichters uitgenodigd voor een eerste kennismakingsborrel
gecombineerd met een training over biseksualiteit. Een aantal voorlichters hebben tevens
deelgenomen aan de basistraining voorlichting.

In 2017 hebben wij ongeveer aan 52 klassen voorlichting gegeven op 12 verschillende
scholen, van basisscholen tot MBO-instellingen. Vooral de groei in voorlichtingslessen op de
basisscholen was groot dit jaar en dit zien wij als een positieve maatschappelijke trend. De
plannen voor 2018 zijn om gerichter scholen te benaderen voor voorlichting, en uiteraard om
het aantal voorlichters te vergroten.
Er zijn, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Tilburg, verschillende succesvolle
voorlichtingen aan nieuwkomers gegeven.

Zichtbaarheid
Een van de pilaren van het COC is zichtbaarheid. In 2017 heeft het COC weer de nodige
activiteiten ondernomen in het kader van zichtbaarheid.
In januari was er een drukbezochte nieuwjaarsborrel in café de Lollipop in Tilburg waar
tientallen vrijwilligers, vele partners en uiteraard onze leden bij aanwezig waren.
Op Valentijnsdag is het samenwerkingsverband Roze T officieel gestart: COC Tilburg Breda
en omgeving, Embrace Pink, Vitruvian (de LHBT studentenvereniging) en Stichting Roze
Maandag. Het was een drukbezocht evenement, waarbij het Duvelhok feestelijk in gebruik
werd genomen als locatie.

De documentaire “het zaad en de elf eitjes” stond op 11 maart centraal tijdens een
georganiseerde middag over wensouderschap.
BN De Stem plaatste op 17 april een artikel van het bestuur naar aanleiding van de hand in
hand actie.
Op Koningsdag bezocht de koninklijke familie Tilburg. Hierbij had Roze-T een uitnodiging
gekregen om langs de koninklijke route aanwezig te zijn. Vier COC-vrijwilligers hebben
hieraan deelgenomen.
In mei zijn wederom, zowel in Breda als Tilburg, kransen gelegd ter nagedachtenis van de
LHBTI-slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen.
Op Roze Maandag, is COC zeer actief geweest in promotie van het COC en de
verschillende activiteiten. Hiervoor zijn zonnebrillen uitgedeeld, die erg populair bleken bij het
publiek, waardoor er veel verschillende contactmomenten zijn geweest. Daarnaast is goed
samengewerkt met GGD Hart van Brabant in de promotie van Hepatitis B-vaccins.
Op Coming Out Day, georganiseerd in het samenwerkingsverband Roze T, heeft onder
leiding van Barbara Barend een paneldiscussie plaatsgevonden. Het aanwezige publiek kon
meestemmen op stellingen over LHBTI-acceptatie. In het panel zat ook Luc Brants, cultureel
antropoloog, die in opdracht van het COC een onderzoek uitvoert naar de LHBTIgeschiedenis in Tilburg. Dit doet hij in samenwerking met het Regionaal Archief Tilburg.
Verder zijn op Coming Out Day vlaggen gehesen in Breda, Tilburg, Etten-Leur en Goirle. Op
deze dag is door gemeente Tilburg tevens de Verklaring van Dordrecht getekend: hiermee
verklaart de gemeente een bijdrage te willen leveren aan het welzijn van transgendermedewerkers en hun collega’s.
In het kader van een afstudeerscriptie heeft een onderzoek plaatsgevonden naar religie en
homoseksualiteit. Verschillende cocktaildeelnemers zijn voor dit onderzoek geïnterviewd.
Pink Christmas was dit jaar samen georganiseerd met café de Lollipop. Dit liep samen met
de Winter editie van Roze Maandag op tweede Kerstdag. Het evenement trok weinig
vrijwilligers en leden, maar veel bezoekers die nog niet bekend waren met COC maar hier
wel belangstelling voor hadden. Dit heeft geresulteerd in meer bezoekers tijdens de inloop
momenten en meer online vragen en contacten via de mail en social media.

Cijfers 2017
In de bijlage vindt u de kosten en resultaten van bovengenoemde activiteiten weergegeven
in cijfers. Enkele posten worden hieronder toegelicht:
De post debiteuren bestaat uit een lening aan Embrace Pink, een partner uit de Roze T
samenwerking.
In 2016 is een voorziening opgenomen voor het geval er subsidie terugbetaald zou moeten
worden. Dit is in 2017 inderdaad het geval geweest, gemeente Breda heeft een deel van de

subsidie over het jaar 2015 teruggevorderd. Dit is na de vaststelling in 2017 direct
terugbetaald.
Voor een aantal activiteiten in 2017 is subsidie toegekend, zoals bijvoorbeeld het onderzoek
naar de LHBTI-geschiedenis in Tilburg. Deze subsidie is echter in januari 2018 ontvangen,
dus niet in deze cijfers zichtbaar.
Op 22 februari 2018 heeft de kascommissie plaatsgevonden en zijn de cijfers over 2017
goedgekeurd.

Balans 2017
Aktiva

31-12-2016

31-12-2017

Liquide middelen
Zakelijke rek ING
Spaarrek ING
Debiteuren

€
€
€

Totaal

€

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven
Bestemmingsreserve beschrijving historie
Kortlopende schulden
Nog te besteden subsidies
Crediteuren

3.682,23
44.091,13
486,83

48.260,19

€
€
€

€

31-12-2016

1.820,12
26.574,67
960,00

+

29.354,79

31-12-2017

€
€
€

19.910,19
10.500,00
10.000,00

€
€
€

12.737,30
3.000,00
7.000,00

€
€

7.200,00
650,00

€

6.617,49

+

Totaal

€

48.260,19

€

29.354,79

V&W 2017
Baten
Exploitatie
Subsidie Roze T
Subsidie Breda

€
€

14.743,95
725,00

Terugbetaling subsidie 2015 Breda
Contributie+overige ontvangsten

€
€

Totaal baten exploitatie

€

16.597,70

€

1.100,00

Totaal baten activiteiten

€

1.100,00

Totaal baten

€ 17.697,70

2.941,754.070,50

Activiteiten
Voorlichting op Scholen

Lasten
Exploitatie
Duvelhok
Telefoon en betalingsverkeer

€
€

8.399,77
900,07

Totaal lasten exploitatie

€

9.299,84

Activiteiten
Public Relations

€

586,94

Opvang/Introductie

€

2.358,45

Bestuurskosten

€

559,32

Kosten algemeen

€

3.504,71

Algemene activiteiten

€

9.618,90

Kosten Cocktail
Salon 50+

€
€

622,85
384,38

Verstandelijk beperkten
Roze T (muv huur)

€
€

630,76
8.560,67

Transgendergroep

€

326,65

Voorlichting op Scholen
Boek lhbt geschiedenis Tilburg

€
€

381,83
3.000,00

Kosten activiteiten

€

23.526,04

Totaal kosten

€ 36.330,59

Totaal Baten

€

Totaal Lasten
SALDO EXPLOITATIE

€
€

17.697,70
36.330,59
-18.632,89

Resultaatbestemming:
Algemene Reserve:

€ -8.132,89

Bestemmingsreserve beschrijving historie:
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven:

€ -3.000,00
€ -7.500,00

