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Voorwoord 
 
 

 
Beste lezer,  
 
Voor je ligt het jaarverslag over 2022, een verslag over het jaar 
waarin COC Midden- Gelderland eindelijk weer een flinke wind 
onder de vleugels kreeg. Het is geen geheim dat het in de 
voorbije jaren moeilijk was voor de vereniging. De Roze Bunker 
bleek een ondraagbare last voor de vereniging en de crisis rond 
het coronavirus heeft er ook stevig ingehakt. 
 
Samen met een gemotiveerd bestuur heeft Tineke Knoester, mijn 
voorganger, zich hard ingezet om de neerwaartse spiraal in 
financiën en bezoekersaantallen te stoppen. Er werden 
rigoureuze besluiten genomen in 2021, waarvan de grootste 
misschien wel het verlaten van de befaamde Roze Bunker is 
geweest. In 2022 kwam sterk naar voren dat deze pijnlijke 
beslissing absoluut de juiste bleek te zijn. 
 
Het bestuur wist de weg te vinden naar een gezonde koers. De 
vereniging is in 2022 uit de rode cijfers gekomen en activiteiten 
werden gestabiliseerd, al bleven de grote bezoekersaantallen 
nog uit. Er werd voor het eerst een Arnhems Regenboog 
Stembusakkoord gesloten door acht partijen; de gehele coalitie 
en twee oppositiepartijen. Het bestuur heeft zich vooral ingezet 
voor twee onderdelen: het vergroten van zichtbaarheid en het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 
 
Over het eerste aspect kunnen we kort zijn: we doen er weer 
toe. Mensen binnen én buiten onze LHBTI+ gemeenschap weten 
ons weer te vinden. We hebben de Pride Photo Exhibition naar 
Arnhem weten te halen, maar we worden bijvoorbeeld ook weer 
uitgenodigd als serieuze gesprekspartner wanneer er over 
LHBTI+ wordt gesproken. Onze bezoekersaantallen stijgen nog 
steeds en er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld, zoals de Queer-
Mi-Bo. Andere activiteiten staan nog op de rol en in 2023 wordt 
hier verder gestalte aan gegeven. 
 
Dan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers: we groeien. Niet 
alleen in ledenaantallen en samenwerkingen met andere 
organisaties, maar ook vooral in mensen die zich inzetten voor 
het COC. In 2022 zijn we gestart met het inwerken van een 
aantal nieuwe bestuursleden die begin 2023, met instemming 
van de leden, van start willen gaan. Daarnaast zijn er voor 
verschillende activiteiten ook nieuwe vrijwilligers aangetrokken, 
zoals voor Cocktail, Jong&Out en Communicatie. Al met al kijkt 
het bestuur terug op een goed 2022 en we zetten ons in om deze 
positieve trend in 2023 voort te zetten. 
 
Namens het bestuur van COC Midden-Gelderland, 
 
Ricardo Brouwer – Voorzitter 
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1. Organisatie 
 
 
COC Midden-Gelderland komt sinds 1953 op voor de belangen van lesbische, homoseksuele, bi+, 
transgender, intersekse, queer en andere personen (LHBTI+ personen). Wij zetten ons in voor 
gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van deze doelgroep in Nederland en in het 
buitenland. COC Midden-Gelderland is als regio vereniging onderdeel van COC Nederland.  
 

 
1.1 De vereniging  
 
COC Midden-Gelderland werkt voortdurend aan het verbeteren 
van de eigen organisatie om zo een gezonde vereniging te 
houden. En dat werpt zijn vruchten af. Na twee moeilijke 
coronajaren en een intensieve verhuizing was 2022 het jaar van 
bloei. Het aantal leden en vrijwilligers is in dit jaar sterk gegroeid 
en veel activiteiten zijn weer opgestart of zijn gegroeid. Ook in 
2022 heeft de vereniging behoorlijk wat wisselingen gehad qua 
vrijwilligers en bestuursleden op belangrijke posities. Het is in 
veel gevallen gelukt om activiteiten door te laten gaan en zelfs 
uit te breiden. COC Midden-Gelderland staat weer op de kaart!  
 
 

1.2 Missie en doelstelling  
 
In 2022 heeft het COC een nieuw beleidsplan vastgesteld. De 
missie van COC Midden-Gelderland is gelijk gebleven. De visie om 
de missie te kunnen vervullen is wel aangescherpt, mede dankzij 
waardevolle input van de leden en betrokken vrijwilligers.  
 
Missie: “COC Midden-Gelderland vindt dat de leden van de 
doelgroep als ieder ander moeten kunnen deelnemen en 
bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu 
zelf verkiest. En dat zij zonder enige belemmering voor hun 
seksuele geaardheid uit mogen en durven komen zonder dat dit 
nadelige consequenties heeft.” 
 
Om haar missie te kunnen vervullen wil COC Midden-Gelderland: 
• Persoonlijke ondersteuning bieden, zowel individueel als 
groepsgewijs, aan homo- en biseksuele personen die met vragen 
en/of problemen kampen als gevolg van hun (pas ontdekte) 
LHBTI-identiteit. 
• Idem dito voor transgender en intersekse personen; 
• Speciale aandacht voor cliënten van zorginstelling die tot de 
LHBTI gemeenschap behoren; 
• Speciale aandacht vragen voor seksuele diversiteit en 
genderidentiteit binnen gemeenschappen van personen met een 
migratieachtergrond; 
• Een kenniscentrum zijn waar automatisch een beroep op 
gedaan wordt voor kennis, kunde en expertise; 
• In haar werkgebied sterk, actief, zichtbaar en herkenbaar zijn; 
• Verbonden zijn met tal van maatschappelijke organisaties 
waarmee coalities, allianties en/of andere 
samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden; 
• Zich inzetten voor de sociale acceptatie van seksuele diversiteit 
en genderidentiteit in een pluriforme en tolerante samenleving 
waarin mensen in vrijheid veilig vorm kunnen geven aan hun 
identiteit. 
 

 
1.3 Algemene Ledenvergaderingen 
 
In 2022 organiseerde COC Midden-Gelderland driemaal een 
Algemene Ledenvergadering (ALV), namelijk op 26 januari, 30 juni en 
29 september. Tijdens de eerste ledenvergadering stond de 
begroting voor 2022 en de benoeming van twee nieuwe 
bestuursleden op de agenda. Ook is gesproken over de financiële 
vooruitzichten na de verhuizing. De tweede ALV in juni stond in het 
teken van de jaarstukken over 2021, het afscheid van Tineke 
Knoester en het welkom aan de nieuwe voorzitter Ricardo Brouwer. 
De derde ALV van september stond in het teken van het Beleidsplan 
2023-2025 en de Begroting voor 2023. De drie ALV’s (één keer 
online, twee keer fysiek) waren goed bezocht en werden elke keer 
afgesloten met een gezellige borrel met leden en bestuursleden.   
 

 
“ Wat een mooie club mensen is dit. Ik heb een geweldige 
periode gehad en hoop de vereniging een klein stukje verder te 
hebben gebracht. Daar heb ik alle vertrouwen in!” 
 
- Tineke Knoester (oud-voorzitter) tijdens de ALV in juni 2022 
 

 
 

1.4 Bestuurssamenstelling  
 
In 2022 zijn er een aantal wisselingen geweest in de samenstelling 
van het bestuur. In de ALV van januari zijn twee nieuwe algemeen 
bestuursleden verkozen. In juni is Ricardo Brouwer benoemd tot 
nieuwe voorzitter van de vereniging. We bedanken Tineke Knoester 
voor haar geweldige inzet tijdens een aantal moeilijke jaren! 
 
Bestuurssamenstelling januari 2022 
• Voorzitter: Tineke Knoester  
• Secretaris: Joris Brandts  
• Penningmeester: Jan van Dijk   
• Algemeen bestuurslid: Loys ten Hove   
• Algemeen bestuurslid: Sharona Driessen  
 
Bestuurssamenstelling december 2022 
• Voorzitter: Ricardo Brouwer 
• Secretaris: Joris Brandts  
• Penningmeester: Jan van Dijk   
• Algemeen bestuurslid: Loys ten Hove   
• Algemeen bestuurslid: Sharona Driessen  
 
Naast nieuwe bestuursleden staan er vanaf december 2022 vier 
aspirant bestuursleden in de coulissen klaar om vanaf het nieuwe 
jaar het bestuur te komen versterken.  
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1.5 Werkgroepen en vrijwilligers  
 
COC Midden-Gelderland heeft verschillende actieve werkgroepen 
en die komen in de volgende hoofdstukken uitvoerig aan bod. Ze 
worden geleid door één of meerdere coördinatoren / teamleiders. 
Het betreft de volgende werkgroepen: Autiroze, Coming-out 
Informatie en Advies (CIA), Jong & Out Arnhem, Cocktail, 
Queermibo, Regenboogcafé, Voorlichting, Communciatie en 
ondersteuning. Ook in 2022 zijn er veel verschuivingen geweest 
binnen het coördinatorenteam van het COC. Naast het vertrek van 
een aantal vaste vrijwilligers en coördinatoren, hebben we ook 
nieuwe gezichten verwelkomd. Helaas hebben de gevolgen van de 
coronacrisis nog steeds impact op de organisatie. Zo zit het team 
met voorlichters vanwege de stilstand tijdens twee jaar corona nog 
steeds in opstartfase. COC Midden-Gelderland telt momenteel 
ongeveer vijfentwintig vrijwilligers, waaronder vijf bestuursleden.  
 

 
“Vrijwilligers kunnen op verschillende manier helpen om de 
activiteiten van COC Midden-Gelderland in Arnhem en 
omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.  
Zonder de vrijwilligers geen vereniging” 
 
- Jan Willem de Bruin (Coördinator COC Nederland)  
 

 
 
1.6 Leden 
 
Het ledental van COC Midden-Gelderland schommelt al ruim tien 
jaar rond de 200, meer dan de helft van de leden woont in 
Arnhem. Op 31 december 2022 was het ledenaantal 201. In 2022 
heeft COC Midden-Gelderland maarliefst 26 nieuwe leden mogen 
verwelkomen, een record! We danken iedereen voor de  steun en 
het trouwe lidmaatschap. Dat wordt erg gewaardeerd. 
 
 

1.7 Speerpunten    
 
In het nieuw vastgestelde beleidsplan heeft het COC in 
samenspraak met haar leden en organisaties in de stad een aantal 
speerpunten vastgesteld met bijbehorende acties.  
• Gezonde en betrouwbare organisatie - Om onze doelen te 
realiseren is het belangrijk om een stabiele, betrouwbare en 
onafhankelijke organisatie te blijven. Dat doen we door te streven 
naar een continue instroom, en beperkte uitstroom, van 
vrijwilligers. Ook zetten we in op behoud van huisvesting. 
• Zichtbaarheid en communicatie - De doelstelling op het gebied 
van zichtbaarheid is tweeledig. We zetten primair in op 
zichtbaarheid voor de diverse doelgroepen binnen de LHBTI-
gemeenschap. Daarnaast willen we ook zichtbaar zijn voor de 
bredere samenleving om LHBTI gerelateerde issues zichtbaar te 
maken en te zorgen dat seksuele diversiteit en genderidentiteit 
geen taboe meer is. We investeren in de website en social 
mediakanalen en sturen op regelmatige basis nieuwsbrieven. 
• Dialoog en samenwerking - Voorlichting, ontmoeten en 
belangenbehartiging zijn de belangrijkste activiteiten van COC 
Midden-Gelderland. We willen daarvoor een stabiele, strategische 
professionele partner zijn en blijven voor alle belanghebbenden, 
scholen en partners in ons werkgebied. 

• Politieke belangenbehartiging - COC Midden-Gelderland 
behartigt de belangen van LHBTI-personen en bewaakt deze 
belangen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Daarnaast 
leveren wij een actieve bijdrage aan gemeentelijk en regionaal 
beleid. Dit gaat met name richting de gemeentelijke politiek, maar 
waar nodig en mogelijk ook provinciaal en landelijk. We zetten in 
op actief beleid binnen de gemeenten in ons werkgebied. 
• Regionale functie - We vergroten de regionale functie van COC 
Midden-Gelderland door ons, meer dan dat we nu doen, actiever 
in te zetten op andere delen van ons werkgebied (zie ook 1.9).  We 
investeren in relaties met gemeenten buiten Arnhem door 
ontmoetingsplekken te creëren en activiteiten te organiseren. We 
stimuleren, bevorderen en faciliteren waar mogelijk en waar 
verantwoord andere dan door het COC georganiseerde LHBTI-
gerelateerde initiatieven in de regio. 

 
 

1.8 Organogram 
 
COC Midden-Gelderland werkt volgens de volgende organisatie-
structuur, met een bestuur, verschillende teams en de algemene 
ledenvergadering als het hoogste besluitvormende orgaan. 
 

 
 
 

1.9 Werkgebied    
 
Het werkgebied van COC Midden-Gelderland is in 2022 niet 
gewijzigd. Dat betekent dat ons werkgebied, dat strekt van 
Barneveld en Ede in het Westen tot Doetinchem en Aalten  
in Oosten, in tact is gebleven. Zie ook onderstaande kaart.  
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2022 | Het jaar van: 

De Pride Photo Expositie in Arnhem 
 

Op 25 november is in Arnhem de Pride Photo Exhibition 2022 geopend.  De tentoonstelling was 
tot en met zondag 18 december te zien op het Gele Rijdersplein in het centrum van de stad. COC 

Midden-Gelderland  heeft zich sterk gemaakt om de tentoonstelling naar Arnhem te halen. 

 
Deze bijzondere, internationale expositie zal voor het eerst in Arnhem te zien zijn. De beelden 

bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen wellicht vertrouwd zijn, en voor 
anderen nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk. Met deze foto’s wil de 

organisatie van Pride Photo Award bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige en 
respectvolle manier na te denken over seksuele en genderdiversiteit. Uiteindelijk hopen de 

organiserende partijen (Gemeente Arnhem, COC Midden-Gelderland, InDifferent en Pride Photo 
Award) een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensen-

rechtensituatie waar de LHBTQIA+ gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft. 

 

  
 

 
Voorzitter Ricardo Brouwer in zijn speech tijdens de opening van de tentoonstelling:  

 
“Zichtbaarheid en acceptatie gaan hand in hand. Het vernielen van de Pride tentoonstelling in 
andere steden toont voor mij aan dat onze emancipatie nog niet voltooid is. Onze liefde en de 

lichamen in al haar vormen binnen onze veelkleurige LHBTIQ-gemeenschap mogen nog niet overal 
gezien worden. Als COC kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken: het is écht belangrijk dat 

deze tentoonstelling hier drie weken lang in Arnhem te zien is. Groepen jongeren zullen de 
expositie bezoeken en de dialoog met elkaar voeren over de facetten van onze gemeenschap. 

Toevallige voorbijgangers krijgen de kans om zich een beetje te verdiepen in LHBTIQ-personen. 
Arnhemmers hebben de mogelijkheid om een kijkje te nemen in wat hun LHBTIQ-stadsgenoten 

beweegt.  Zo werken we aan emancipatie.” 
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2. Activiteiten  
 
 
COC Midden-Gelderland organiseert verschillende ontmoetingsactiviteiten. Het doel van deze 
activiteiten is door middel van bijeenkomsten mensen met elkaar verbinden. Verder zijn ook 
voorlichting en informatievoorziening belangrijke speerpunten voor het COC. Voorlichting kan niet 
alleen voor een veiliger en opener sfeer in de klas en school zorgen, maar draagt ook bij aan de 
eigen (seksuele) ontwikkeling. Ook heeft het COC een team dat er is voor iedereen die vragen heeft 
over seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of seksekenmerken, én zetten wij ons in 
voor LHBTI-vluchtelingen.  In deze paragraaf een overzicht van onze activiteiten in 2022.  
d 
 
2.1 De Heerensalon   
 
De Heerensalon is een maandelijkse activiteit voor mannen, elke 
vierde zondag van de maand. De activiteit heeft het karakter van 
een borrel, waarbij COC Midden-Gelderland optreedt als gastheer 
en voorziet in een hapje bij de drankjes. De Heerensalon bestaat al 
tientallen jaren en is een waar begrip in Arnhem en omstreken.  
 
De activiteit heeft in de eerste maanden van het jaar, na de 
verhuizing van het COC, weinig tot zeer weinig bezoekers 
getrokken. De verklaring was de locatie. Na een speciale editie in 
augustus, waarbij er een vergadering werd gehouden over de 
toekomst van de activiteit, is besloten om de wensen van de 
bezoekers over te nemen en de activiteit te verhuizen. Sinds 
september 2022 wordt deze middag georganiseerd bij Njoy in de 
Bovenbeekstraat te Arnhem. Sinds de verhuizing van de activiteit 
naar deze locatie stijgen de bezoekersaantallen maandelijks en 
mogen we iedere keer minstens dertig mensen verwelkomen. 
Naast vaste gezichten zijn ook nieuwe bezoekers verwelkomd.  
 

 

 
 
Kerncijfers 2022: 
Aantal vrijwilligers: 2 vrijwilligers 
Aantal activiteiten: 12 bijeenkomsten 
Aantal bezoekers: 170 over 12 bijeenkomsten 
 

 

 
2.2 Autiroze 

 
De maandelijkse netwerkborrel van AutiRoze is er voor mensen 
met autisme. Het heeft een informeel karakter en is gericht op 
ontmoeten, gezelligheid en ruimte voor een goed gesprek. 
AutiRoze is er primair voor LHBTI-volwassenen (18 jaar en ouder) 
met autisme die gemiddeld of hoog functioneren. Het gaat dan 
zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen 
die vermoeden dat ze autisme hebben. Een netwerkborrel geeft 
hen een veilige plek zonder prikkels om onder elkaar zijn.  
 
De netwerkborrel van AutiRoze is er elke tweede zondag van de 
maand in Café Bosch en heeft vanaf februari elke maand plaats 
gevonden. De bezoekersgroep bestaat uit een relatief vaste groep 
waardoor de bijeenkomsten goed bezocht worden. De gespreks-
onderwerpen zijn net als de bezoekers zeer gevarieerd en gaan 
bijvoorbeeld over de impact van autisme op het dagelijkse leven, 
geaardheid en genderidentiteit. Er is onder de bezoekers 
tevredenheid over de nieuwe locatie, Café Bosch (foto).  
 

 

 
 
Kerncijfers 2022: 
Aantal vrijwilligers: 2 vrijwilligers 
Aantal activiteiten: 11 bijeenkomsten 
Aantal bezoekers: 1 tot 12 bezoekers per editie 
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2.3 Jong & Out  
 
Iedere derde zondag van de maand staat bij het COC in het teken 
van Jong&Out. Jong&Out is dé community voor iedereen van 12 
tot en met 18 jaar, wat je seksuele oriëntatie en genderidentiteit 
ook is. Jong&Out ondersteunt, begeleidt en empowert LHBTI-
jongeren van 12 tot 18 jaar om gelijke te ontmoeten in een veilige 
omgeving en daarmee leuke activiteiten te ondernemen. 
 Zo leren jongeren elkaar kennen, worden ervaringen gedeeld en 
leren de jongeren van elkaar. De jongeren die meedoen aan de 
activiteiten komen met name uit Arnhem, Westervoort en de 
Achterhoek. Naast de reguliere activiteiten op zondagmiddag 
bestaat er ook een actief landelijk netwerk waarbij jongeren via 
een app informatie krijgen en mee kunnen doen met activiteiten. 
Jong&Out is één van onze meest succesvolle activiteiten van het 
COC. Ook heeft Jong&Out Arnhem een Instagram pagina waarop 
activiteiten worden aangekondigd en nieuws wordt gedeeld.  
 
Door corona is het in 2021 en begin 2022 erg lastig geweest om de 
jongeren te bereiken en betrokken  te houden. Toen het weer 
mocht is er een actief programma opgezet met maandelijkse, 
afwisselende activiteiten die hieronder worden weergegeven.  
 
Het team van Jong & Out Arnhem kent een coördinator en 3 
begeleiders die de activiteiten zorgvuldig  voorbereiden en daarbij 
afstemming zoeken met het bestuur van COC Midden-Gelderland 
en COC Nederland. Zo creëren we met elkaar een veilige omgeving 
voor deze jonge doelgroep. Een greep uit de activiteiten:  
 
• Februari: Sinternieuwjaar met  cadeautjes dobbelspel waarin er 
fanatiek is gestreden voor de leukste cadeautjes. Dit was de eerste 
meeting na covid waarin werd afgetrapt met 7 jongeren.  
• Maart: Jumpsquare. Afgelopen maart zijn wij met de jongeren 2 
uur gaan trampoline springen bij Jumpsquare Arnhem.  
• Mei: J&O Kamp. In mei werd het J&O Kamp georganiseerd. Het 
kamp is een landelijke samenwerking tussen verschillende 
Jong&Out afdelingen en wordt gehouden in het Gelderse 
Zevenaar. In totaal waren er 50 jongeren aanwezig in het weekend 
vol met activiteiten en workshops om elkaar te leren kennen.  
• Juni: Guitar Hero’s Bij deze activiteit kwam muziekdocent Maryse 
op bezoek om jongeren gitaar te leren spelen. Waar het eerst 
begon met de basics, is uiteindelijk een liedje gespeeld! (foto).  
• Juli: Burgers Zoo: We zijn op deze zonnige zondag met in totaal 
15 jongeren naar de Arnhemse dierentuin gegaan. De jongeren 
hebben zelfstandig met elkaar door het park gelopen en tijdens de 
gezamenlijke lunch spelletjes gedaan (zie foto).  
• Oktober: Bob Ross schilderen.  Bij deze activiteit konden de 
jongeren de crea bea in zichzelf aanspreken om vrij te schilderen 
of te kleuren op nummer. Met 6 jongeren zijn er mooie werkjes 
afgeleverd en ter afsluiting nog wat spelletjes gedaan. 
• November: Muzieum In maart zijn we de grens overgestoken 
richting Nijmegen waarbij de jongeren konden ervaren hoe het is 
om blind of slechtziend te zijn in het Muzieum. In een donkere 
belevenis ruimte kan men onder begeleiding van een blinde 
persoon een route maken door een woonkamer,  straat, bioscoop 
en bar. Dit was een zeer unieke ervaring voor totaal 6 deelnemers. 
• December: Sinter Kerst & Nieuw + Pride Photo Exhibition. We 
zijn deze meeting begonnen met een internationale Pride Award 
expositie die te zien was in Arnhem,  hierbij heeft voorzitter 
Ricardo Brouwer uitleg gegeven en gesproken met de de jongeren 
en begeleiders. Aansluitend is er chocolademelk gedronken en bij 
Cafe Bosch eigenhandig  steenoven pizza’s gebakken (foto).  

 

 

 

 
 
Kerncijfers Jong & Out 2022:  
Aantal vrijwilligers: 3 (waaronder één teamleider) 
Aantal activiteiten: 10 activiteiten  
Aantal bezoekers totaal: 66 jongeren (excl. kamp)  
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2.4 Coming Out, Informatie en Advies  
 
Als mensen contact zoeken met het COC en over het thema 
coming-out van gedachten willen wisselen, kan dit op 
verschillende manieren. Het team CIA (Coming Out, Informatie en 
Advies) is er voor iedereen met vragen die te maken hebben met 
seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of 
seksekenmerken. Van een scholier die haar profielwerkstuk wil 
schrijven over de verandering in acceptatie van homoseksualiteit 
in Nederland en hier informatie voor zoekt tot een transvrouw die 
in Irak woont, daar geen leven heeft en graag naar Nederland zou 
willen komen en hier hulp bij zoekt.  
 
Voor een breed pakket aan vragen zit ons CIA-team iedere 
zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur klaar voor het 
inloopspreekuur. Afhankelijk van de vraag biedt het team een 
luisterend oor en/of wordt doorverwezen.  
 
Om naar de juiste instanties door te kunnen verwijzen, maken we 
gebruik van een sociale kaart. Hierop staan instanties/initiatieven 
zoals Cocktail, Bi+ Nederland, Transvisie, Zonder Stempel, Meer 
dan gewenst, Christen Queer, Respect2Love, Veilige Haven, 
Stichting Maruf, Colour Ground, Pink Marrakech, Orpheus, Roze 
Hulpverlening, Roze in Wit, Bullchat, Planet Romeo, HIV 
Vereniging Nederland, NNID, IHLIA, Movisie, De Kringen, GSA, Gay 
&amp; School, Indifferent, GGD etc. Deze sociale kaart wordt 
doorlopend up-to-date gehouden. 
 
Het CIA-team is dit jaar weer regelmatig diensten op kantoor gaan 
draaien en is vrijwel iedere zaterdag bereikbaar geweest. Het 
inloopspreekuur trekt nog weinig bezoekers, maar 
zeker via de e-mail en chat weten mensen met een hulpvraag het 
team goed te vinden. Dankzij de nauwe samenwerking met het 
landelijke initiatief Switchboard komen er hulpvragen binnen uit 
het hele land. Toch komt een significant aandeel van het totaal uit 
Gelderland–het betreft dan voornamelijk mensen die op zoek zijn 
naar ontmoetingsplaatsen en activiteiten in ons werkgebied.  
 
In 2022 heeft het team 369 hulpvragen beantwoord. Een groot 
gedeelte hiervan (212) is via de e-mail binnengekomen. Net zoals 
in 2021 waren veel vragen afkomstig van vluchtelingen en was 
asiel en verblijf een terugkerend thema. In het bijzonder zijn er 
veel vragen beantwoord van vluchtelingen uit Oekraïne of Rusland. 
De ervaring leert dat bestaande oplossingen voor lhbti-
vluchtelingen binnen het COA (zoals het gezamenlijk plaatsen van 
lhbti’ers) helaas niet altijd toegepast worden bij vluchtelingen uit 
Oekraïne, en daarom is het goed om te zien dat zij hun weg weten 
te vinden naar bijvoorbeeld het CIA-team.  
 
Een nieuwe trend is dat er in 2022 veel meer vragen zijn gekomen 
van mensen die zich identificeren als transgender of non-binair. In 
veel gevallen betreft dit chats met jongeren die op zoek zijn naar 
hulp om uit te leggen aan hun ouders dat hun genderidentiteit 
meer is dan een “fase”. De snelheid en anonimiteit van een chat 
kunnen mogelijke redenen zijn waarom de chat bij deze doelgroep 
populairder is dan de e-mail of telefoon. Een ander terugkerend 
thema is te vinden bij mensen die hulpvragen hebben over 
geaardheid of genderidentiteit in de context van een relatie die ze 
al hebben of aan het opbouwen zijn. Ook deze hulpvragen komen 
veelal binnen in de vorm van chats. De mensen uit deze doelgroep 
zijn op zoek naar duidelijkheid over wie of wat ze zijn, maar 

 
merken dat het lastig is om daar een eenduidig label aan te 
hangen. Deze gesprekken horen bij de langste gesprekken die ons 
team voert, en het is mooi om te zien dat deze gesprekken als zeer 
behulpzaam worden ervaren door de mensen die bij ons komen.  
Ten slotte komen er veel hulpvragen binnen van mensen die op 
zoek zijn naar praktische informatie: doorverwijzingen naar queer-
friendly artsen, advocaten en notarissen, maar ook aan informatie 
over gespreksgroepen of uitgaansgelegenheden. 
 

 

 
 
Kerncijfers 2022: 
Aantal hulpvragen totaal: 369 
Aantal diensten gedraaid op zaterdag: 51 
Aantal vrijwilligers: 3 
 

 

 
2.5 Voorlichting   
 
COC Midden-Gelderland verzorgt interactieve voorlichtingslessen 
over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Het doel van het 
team Voorlichting is het bespreekbaar maken en informatie geven 
over seksuele diversiteit, zodat mensen hun eigen afwegingen 
kunnen maken en zelf leren een mening te vormen. In 2022 zijn er, 
evenals 2021, nauwelijks voorlichtingsactiviteiten geweest op 
scholen in verband met de coronacrisis begin van het jaar en de 
moeizame opstart daarna vanwege leegloop van de poule aan 
vrijwilligers en aanvragen vanuit scholen. Het COC heeft hen 
vanwege de situatie geen zekerheid kunnen bieden in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Ook bleven scholen terughoudend in aanvragen. 
 
Dat betekent niet dat er geen voorlichtingen zijn geweest in ons 
werkgebied. Met de beperkte mogelijkheden die we hadden,  
de beperkte inzet van vrijwilligers, en de grote hulp van andere 
COC verenigingen (Nijmegen, Achterhoek-Twente en Midden-
Nederland, waarvoor heel erg veel dank!) zijn net zoals het 
afgelopen jaar toch een flink aantal voorlichtingen verzorgd in ons 
werkgebied. Eind 2022 zijn nieuwe vrijwilligers aangetrokken die 
de voorlichtingen voor het COC weer gaan vormgeven. Zij worden 
daarbij intensief begeleid door COC Nijmegen en COC Nederland.  
 

 
Kerncijfers 2022: 
Aantal voorlichtingen in werkgebied: 14 voorlichtingen  
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2.6 Regenboogcafé 
 
Het Regenboog Café is de activiteit waarbij iedereen welkom is 
voor een gezellige borrel of een goed gesprek. De activiteit wordt 
iedere eerste zondag van de maand georganiseerd bij Café Bosch 
aan de Apeldoornsestraat in Arnhem. De activiteit trekt een 
gevarieerd publiek die elkaar op een ongedwongen manier kunnen 
ontmoeten. Het Regenboog Café zit sinds de laatste maanden van 
2022 enigszins in de lift, met licht stijgende bezoekersaantallen. 
We hopen in het nieuwe jaar door te gaan met het Regenboogcafé 
met af een toe een special, bijvoorbeeld met speciale gasten. 
 

 

 
 
Kerncijfers 2022: 
Aantal vrijwilligers: 5 vrijwilligers 
Aantal activiteiten: 12 bijeenkomsten 
Aantal bezoekers: 78 bezoekers 
 

 
 
2.7 Cocktail (Vluchtelingenproject)  
 
Het Cocktailproject van COC Midden-Gelderland heeft in 2022 stil 
gestaan. Op de achtergrond is gewerkt aan het versterken van 
relaties met COA in ons werkgebied en het werven van vrijwilligers 
voor het buddy systeem. Eind 2022 staat er een klein team klaar 
dat in de loop van 2023 het project weer op wil gaan starten. De 
aanvragen en specifieke vragen die we als COC Midden-Gelderland 
wel binnen krijgen, hebben we kunnen doorgeleiden naar 
succesvolle Cocktailprojecten bij onze buurverenigingen.  
 

2.8 Queer-mi-bo 
 
Vanaf september 2022 heeft het COC Midden-Gelderland een 
nieuwe activiteit gericht op de middengroep (25-40 jaar), waarbij 
op een laagdrempelige manier mensen met elkaar in contact 
kunnen komen. Voor specifiek deze middengroep organiseerde 
het COC Midden-Gelderland nog geen activiteit. De activiteit 
Queermibo wordt georganiseerd in de vorm van een vrijdag 
middagborrel, genaamd de Queer-Mi-Bo. Deze borrel wordt 2 
wekelijks georganiseerd bij Davobar in Arnhem. De eerste editie 
was op 2 september met ongeveer 30 bezoekers.  

Sindsdien zijn de bezoekersaantallen constant tussen de 25 en 35 
gebleven. Hierbij is een duidelijk signaal naar voren gekomen dat 
de Queer-Mi-Bo een behoefte vervult en het is mooi om te zien 
dat er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Het jaar 2022 heeft 
de Queer-Mi-Bo goed afgesloten door op vrijdag 23 december de 
borrel te organiseren in combinatie met een dragbingo (zie foto).  
 

 

 
 
Kerncijfers 2022: 
Aantal vrijwilligers: 2 vrijwilligers 
Aantal activiteiten: 9 bijeenkomsten 
Aantal bezoekers: 250 bezoekers 
 

 

2.9 Respect 2 Love 
 
Respect2Love bouwt samen met biculturele  LHBTI’s communities 
zodat zij de kracht kunnen vinden om zichzelf te zijn. In 2022 heeft 
het COC een faciliterende rol vervult in een aantal activiteiten voor 
biculturele LHBTI’s zoals filmvertoningen en panelgesprekken. 
Vanaf volgend jaar wil het COC ook zelf activiteiten organiseren. 
 
2.10 Activiteiten rondom speciale dagen  
 
Ieder jaar wordt op 17 mei wereldwijd aandacht gevraagd voor 
homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Op deze dag 
heeft het COC online aandacht gegeven aan het belang van de dag 
en zijn op verschillende plekken regenboogvlaggen gehesen.  
 
Op 11 oktober is het Coming Out Day. In 2022 hebben we dat in 
samenwerking gedaan met een aantal andere organisaties. In de 
ochtend hees onze voorzitter Ricardo de regenboogvlag in Velp. In 
de middag vond er voor het eerst een Pride Walk plaats in Arnhem 
met ruim 70 deelnemers. Ook werd de expositie ‘Zie Je Mij?’ 
geopend. In de avond organiseerde COC Midden-Gelderland een 
borrel in Klarendal. Naast de activiteiten in Arnhem werden er op 
verschillende plekken in het werkgebied vlaggen gehesen en 
activiteiten georganiseerd die het COC heeft gepromoot.  
Zoals elk jaar heeft COC Midden-Gelderland uitgebreid stilgestaan 
bij Paarse Vrijdag (9 december), dé grote actiedag van het GSA 
netwerk. Het COC heeft verschillende scholen in het werkgebied  
voorzien van informatie en paarse vrijdag versieringen. 
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2 
  

2022 | Het jaar van: 

Regenboogstembusakkoorden 
 

Acht politieke partijen in Arnhem hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022 het Regenboog Stembusakkoord getekend. Tijdens het COC Regenboogdebat, dat 

werd georganiseerd door COC Midden-Gelderland, gingen negen politieke partijen met elkaar in 
debat over onderwerpen die de LHBTIQ+ gemeenschap aangaat. Ook in Barneveld werd een 

Regenboogstembusakkoord gesloten. 

 
Arnhem is een Regenboogstad. Dat betekent dat de gemeente zich actief inzet voor sociale 
acceptatie en veiligheid van LHBTI+ personen. Maar hoe staat het met de uitvoering van dit 
beleid? En hoe staat het met het veiligheidsgevoel van LHBTI+ personen in de stad? Genoeg 
vragen voor COC Midden-Gelderland om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het 

Regenboogdebat te organiseren. Aan het einde van het debat tekenden acht politieke partijen 
voor het eerst in de Arnhemse geschiedenis het Regenboog Stembusakkoord: GroenLinks, VVD, 

D66, PvdA, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, CDA en VOLT.  
 

Daarmee spreken zij uit dat zij zich de komende vier jaar inzetten voor een diverse en inclusieve 
gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 

genderexpressie en geslachtskenmerken. Het Regenboogstembusakkoord hangt inmiddels  
op het kantoor van COC Midden-Gelderland.  Wij zijn als COC ontzettend trots! 

 

  
 

 
Ook VVD Barneveld en Pro’98 hebben het initiatief genomen om samen met COC Midden 

Nederland en COC Midden Gelderland in de gemeente een regenboogstembusakkoord te gaan 
sluiten. Een akkoord waarmee overeenstemming bereikt wordt om met elkaar te gaan voor een 

veilige en inclusieve samenleving. Het akkoord werd op 10 februari getekend in Barneveld. 
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3. Zichtbaar,            veilig en samen  
 
Zichtbaarheid, veiligheid en samenwerking zijn sleutelwoorden voor het COC. We willen als 
organisatie zichtbaar zijn voor de diverse doelgroepen binnen de LHBTI-gemeenschap, maar ook 
zichtbaar zijn daarbuiten om LHBTI-gerelateerde issues zichtbaar te maken. Dat kunnen we niet 
alleen. Daarvoor hebben we de hulp en netwerken van andere organisaties hard nodig. Een veilige 
omgeving en vereniging zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden. 2022 was het jaar dat COC 
Midden-Gelderland meer dan ooit investeerde in deze drie thema’s. Een korte terugblik.   

 

 
3.1 Zichtbaarheid 
 
COC Midden-Gelderland wil als vereniging een uitstraling hebben 
die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we 
actief willen communiceren, zichtbaar willen zijn, actief mensen 
tot gesprek willen uitnodigen en activiteiten organiseren. Het zal 
niemand ontgaan zijn dat het COC in 2022 vol heeft ingezet op 
haar zichtbaarheid. Zowel online als fysiek, door campagnes in de 
stad, activiteiten te organiseren, politieke belangenbehartiging, en 
veel media aandacht. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers op 
het gebied van communicatie hebben geleid tot een explosieve 
groei aan bezoekers en volgers op onze website en social media 
kanalen. Ook heeft de zichtbaarheid bijgedragen aan het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden.  
 

 

 
 
- De eerste Pride Walk in Arnhem tijdens Coming Out Day 
 

 
 
3.2 Veiligheid  
 
Veiligheid staat hoog in het vaandel bij het COC. Ook in 2022 
beschikte we over een veiligheidscoördinator die een rechtstreeks 
contact heeft met politie en OM binnen onze regio. De coördinator 
is aangesteld om slachtoffers van LHBTI+ gerelateerde veiligheids-
incidenten bij te staan. De coördinator nam verder ook deel aan 
diverse netwerkoverleggen in de regio en onderhoudt contacten 
met onder andere Roze in Blauw en COC Nederland.  
 
Het COC biedt een veilige plek aan iedereen.  Daarbij hoort een 
respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht 
op een verantwoordelijke samenwerking. Daarom heeft het COC 
omgangsregels en werken we met vertrouwenspersonen.  

 
3.3 Samenwerking 
 
2022 stond voor COC Midden-Gelderland in het teken van nieuwe 
en vernieuwde samenwerkingen met tal van organisaties.  
 
Sinds september werkt het COC samen met Pathé. De bioscoop 
vertoont elke eerste woensdag van de maand een LHBTI+ film. 
Hiervoor mag het COC, in ruil voor promotie van de filmvertoning, 
maandelijks twee vrijkaarten verloten. Ook Focus Filmtheater 
organiseert regelmatig filmvertoningen van LHBTI+ films en 
documentaires. Voor deze avonden werkt het COC met het 
Arnhemse filmtheater samen. Zo organiseerden we in november 
gezamenlijk met Focus en Transistor een filmvertoning van de 
indringende documentaire TransMilitary. Na afloop van de film 
was er een zaalgesprek met kolonel Peter Wilming en vier 
transgender militairen. Ook waren er filmvertoningen van de 
Nederlandse documentaire ‘Mama’ en de speelfilm ‘El Houb’. Ook 
voor deze films werkten het COC en Focus samen voor een 
inhoudelijk programma, waar we positief op terugkijken.  
 
Naast de samenwerking met Pathé werkt het COC samen met 
andere regionale COC verenigingen (foto) en tal van gemeenten. 
Ook zijn de banden met andere LHBTI+ organisaties in de regio 
aangehaald en versterkt, zoals met Indifferent, het Queer Netwerk 
Arnhem, maar ook is de samenwerking met de gemeente Arnhem 
verbeterd. In het kader van informatie en advies is ook de sociale 
kaart van het COC geactualiseerd en zijn veel kennismakings-
gesprekken gevoerd tussen het COC en de nieuwe voorzitter.  
  

 

 
 
- Regionale COC bijeenkomst in Arnhem (November 2022)  
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Contact  
 
 

Adresgegevens: 
COC Midden-Gelderland 
Apeldoornseweg 4a 
6828 AB Arnhem 
 
Bestuur december 2022:  
Voorzitter: Ricardo Brouwer (ricardo@cocmiddengelderland.nl) 
Secretaris: Joris Brandts (joris@cocmiddengelderland.nl) 
Penningmeester: Jan van Dijk (jan@cocmiddengelderland.nl) 
Algemeen bestuur: Sharona Driessen (sharona@cocmiddengelderland.nl) 
Algemeen bestuur: Loys ten Hove (loys@cocmiddengelderland.nl) 
 
Contactgegevens:  
Wij zijn te bereiken via de mail op info@cocmiddengelderland.nl.  
Op zaterdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 is ons  
informatiespreekuur op kantoor.  
 
ANBI  
COC Midden-Gelderland is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder 
nummer: 8105.29.439 (RSIN). 
 
Volg ons 
Volg COC Midden-Gelderland op Twitter, Facebook, Instagram,  
of Linkedin. Bekijk ook onze website, ww.cocmiddengelderland.nl   
 
Steun ons  
Het COC steunt LHBTI's - Steun jij het COC? Word lid, donateur of 
vrijwilliger. https://www.cocmiddengelderland.nl/doe-mee/  
 

 

 
 
 

 

 

 


