Jaarverslag 2018 COC Regio Nijmegen
Het bestuur van COC Regio Nijmegen brengt je door middel van dit jaarverslag op de hoogte
van de activiteiten en gebeurtenissen die in 2018 hebben plaatsgevonden.
2018 was een erg actief jaar. Er is veel gebeurd en hoewel ons nog veel te doen staat, kijken
we met enige trots en ook tevredenheid terug op wat in het verslagjaar is bereikt.
Intern is onder andere ingezet op uitbreiding en versteviging van het bestuur, op frequentere
communicatie en betrokkenheid van en naar de leden, en het verder uitbouwen van de
onderlinge samenwerking.
Extern is verder gebouwd aan de samenwerking tussen COC Regio Nijmegen, de Gemeente
Nijmegen en andere (regenboog)organisaties, met als één van de hoogtepunten de
ondertekening van het regenboog stembus akkoord. Met de toevoeging ‘Regio’ aan onze
naam willen we duidelijk maken dat niet alleen Nijmegen, maar het hele werkgebied voor ons
belangrijk is.

Activiteiten
Publiciteit
Tot voor kort werd de publiciteit via website, de social media, de digitale nieuwsbrief en het
ontwerpen en drukken van flyers, banners etc., voor het grootste deel verzorgd door de
administratie van COC Regio Nijmegen. Een flinke (soms te grote) klus naast alle andere
administratieve werkzaamheden. In 2018 is dan ook besloten tot het instellen van een PR
werkgroep. De werkgroep, die zich met name met bovenstaande activiteiten bezig gaat
houden, maar vooral ook met het ontplooien van activiteiten die meer zichtbaarheid
genereren. De werkgroep is voortvarend van start gegaan. De definitieve presentatie van de
prachtige nieuwe website is een eerste mijlpaal.

Voorlichting
Het voorlichtingsteam heeft als belangrijkste taak het verzorgen van
voorlichtingsbijeenkomsten over seksuele diversiteit en genderidentiteit op middelbare- en
basisscholen in Nijmegen en omgeving. Ook verzorgen ze voorlichting aan studenten van de
lerarenopleiding. Daarnaast wordt op verzoek voorlichting gegeven aan andere groepen en
organisaties. Het team verzorgde 2018 een honderdtal voorlichtingen

COC Songfestival
Na de jaarlijkse druk bezochte voorronde in De Lindenberg in Nijmegen, werd Fier gekozen
om namens de regio Nijmegen deel te nemen aan het landelijke COC Songfestival. Het lied
‘Goed genoeg?’ werd met verve en enthousiasme ten gehore gebracht. Toch lukte het dit
keer niet om door te dringen tot de top 3 bij de landelijke finale.

Pink
Pink was meer dan 30 jaar het ledenblad van COC Regio Nijmegen. Hoewel het blad een
groot lezersbestand had, is besloten te stoppen met de papieren versie en (redactioneel)
nieuws voortaan te plaatsen op de (in 2018) vernieuwde website. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in het voorjaar van 2018 is uitgebreid afscheid genomen van de redactie.
Zij werden bedankt voor hun enorme inzet in de afgelopen jaren.

Burgemeester Dalesprijs
De Burgemeester Dalesprijs is in 1996, ter ere van het 25 jarig jubileum van COC Regio
Nijmegen ingesteld. Kandidaten voor de prijs zijn mensen of organisaties die in de regio
Nijmegen, op vrijwillige en persoonlijke wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de
Grondwet. Dit artikel was voor de naamgeefster van de prijs erg belangrijk.
Via de pers en social media wordt opgeroepen kandidaten voor deze prijs aan te melden.
Een onafhankelijke jury maakt een keuze en draagt een kandidaat voor aan het bestuur van
COC Regio Nijmegen.
In 2018 werd de prijs uitgereikt aan de vrijwilligers van de Roze Soos in Tiel.

De seniorenwerkgroep
De seniorenwerkgroep zet zich in voor LHBTI-ouderen. Met name de veranderingen in de
ouderenzorg vragen een andere benadering van zorg en dienstverlening. Een benadering
waarbij werkers in de zorg meer bewust worden gemaakt van de situatie van LHBTI ouderen
en de daarmee samenhangende problematiek. Gedacht moet daarbij worden aan het verlies
van een netwerk, het niet voorhanden zijn van mantelzorg, gevaar van vereenzaming. Maar
ook zich als LHBTI-er veilig (blijven) voelen in de contacten met de zorgverleners. Niet terug
in de kast op oudere leeftijd. Via gesprekken met wijkteams en thuiszorg wordt gezocht naar
de meest efficiënte vorm van contact. Ook wordt samengewerkt in een ouderen werkgroep
met o.a. maatschappelijk werk, de Radboud Universiteit en vertegenwoordigers van
zorgcentra. Deze werkgroep verzorgt bijeenkomsten met werkers in de zorg. Doel van deze
bijeenkomsten is hen vooral praktische tip te geven, die zij in hun werk met de doelgroep
kunnen gebruiken.

Ontmoeting
Cocktail
De Asielzoekers Support Groep (ASG) en het Buddyproject, hebben in 2018 een
naamswijziging doorgevoerd. Zowel het buddyproject als de supportgroep vallen voortaan
onder de naam Cocktail. Daarmee wordt aangesloten bij de landelijke benaming voor deze
activiteiten. De verwachting is dat daardoor meer duidelijkheid ontstaat voor de bezoekers,
maar ook voor (samenwerkende) organisaties. Cocktail verleent hulp en steun aan LHBTI
asielzoekers en -vluchtelingen. Er worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd in het
Roze Huis, de thuisbasis van COC Regio Nijmegen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is
dat mensen een plek hebben waar ze zich op hun gemak en veilig voelen en waar zij
ervaringen kunnen uitwisselen. Tijdens deze bijeenkomsten komen voor de bezoekers
belangrijke thema’s aan de orde. Vanuit het hele land komen bezoekers naar deze
bijeenkomsten. Contacten die destijds (onder andere) in Opvangkamp Heumensoord zijn
ontstaan. Deze contacten zijn van groot belang en vrijwilligers van Cocktail doen er alles aan
om bezoekers in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomsten bij te wonen. Reiskosten
trekken echter een (te zware) wissel op het budget. Op allerlei manieren wordt geprobeerd
dit probleem het hoofd te bieden. Echter dit vraagt extra inzet, met name van de
coördinatoren.
Daarnaast zijn er de buddy activiteiten. Een LHBTI-asielzoeker, die daar behoefte aan heeft,
wordt gekoppeld aan vrijwilligers. Doel is dat de vrijwilliger en de asielzoeker samen sociale
activiteiten ondernemen om de asielzoeker de kans te bieden een eigen sociaal netwerk op
te bouwen, dan wel het sociaal isolement te doorbreken.

De damessalon
De damessalon vindt maandelijks plaats op de zondagmiddag. De salon wordt gemiddeld
door 30 tot 40 vrouwen bezocht. Een team van vrijwilligers zorgt voor een programma. Er
zijn sprekers, die een bijeenkomst verzorgen aan de hand van een thema, is er een film, of
een optreden. Er is bijna altijd muziek en is er een mogelijkheid tot dansen. Maar ook kan
een spelletje worden gedaan en is er de mogelijkheid gezellig met elkaar praten.

De heren salon
De herensalon wordt elke eerste en derde zondag van de maand gehouden, inmiddels al 30
jaar. Dit jubileum is dit jaar uitgebreid gevierd. Zo gemiddeld 30 personen bezoeken de
bijeenkomsten. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals een
nieuwjaarsborrel, exposities, themabijeenkomsten, excursies etc. Ook in de herensalon staat
ontmoeting centraal.
Tijdens de viering van het jubileum werd ook afscheid genomen van Jos Kocken. Hij was
betrokken bij de oprichting van de salon en was jarenlang de inspirerende coördinator. Voor
al zijn werk voor de salon, maar ook voor zijn andere activiteiten voor COC Regio Nijmegen,
werd hij tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van COC Regio
Nijmegen. Na een wijziging in de statuten wordt die mogelijkheid geboden. Jos is de eerste
die deze eer te beurt valt. Bij de benoeming werd hem een regenboog in glas in lood
overhandigd. Een kunstwerk speciaal voor dit doel gemaakt door kunstenaar Jack Splinter.

Transgenderwerkgroep
Een gevarieerde groep van transmannen, transvrouwen, travestieten, genderqueens en
iedereen die zich daarmee verbonden voelt, maakt onderdeel uit van de
Transgenderwerkgroep. Naast de vaste, tweewekelijkse, bijeenkomsten organiseert de
werkgroep café-avonden, lezingen, workshops, films en andere sociale activiteiten. Gasten
zijn daarbij steeds van harte welkom. Buiten de Binary is een jaarlijks hoogtepunt dat ook in
2018 een groot aantal bezoekers trok uit alle delen van het land.

Café Dapper
Het is voor LHBTI-ers met een (licht) verstandelijke beperking niet gemakkelijk om in het
dagelijks leven in contact te komen met andere LHBTI-ers. Cafe Dapper is daarom voor hen
een belangrijke ontmoetingsplaats. Het café biedt hen de mogelijkheid in een vertrouwde
omgeving zichzelf te zijn. Er vinden met enige regelmaat activiteiten plaats, zoals samen op
pad of genieten van muziek, die wordt verzorgd door een DJ uit eigen groep. Ook Agnes
Grul is dit jaar tot erelid van COC Regio Nijmegen benoemd. Zij was ruim 25 jaar actief als
vrijwilliger van Café Dapper.

Café Labelloos
Mensen met psychiatrische problemen die homo, lesbisch, biseksueel of transgender ijn,
voelen zich meestal niet thuis in reguliere homo-uitgaansgelegenheden. Daarom is destijds,
samen met het RIBW het initiatief genomen om een plek te creëren, waar zij zich veilig en
geaccepteerd voelen; Café Labelloos.
De bijeenkomsten van het café vinden elke derde donderdag van de maand plaats in het
Roze Huis in Nijmegen. Na een inloop is ‘keek op de week’ een vast onderdeel van de
bijeenkomsten. Daarin vertelt iedereen iets positiefs over de afgelopen maand. Daarna wordt
gestart met een spel, thema etc. afhankelijk van wat er die maand op de planning staat.
Inmiddels is ook Ixta Noa toegevoegd als samenwerkingspartner waardoor ook de financiële
zekerheid is gewaarborgd.

Bi-café
Elke eerste vrijdag van de maand is er het Bi-café, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor
biseksuelen. Tijdens het café kunnen gelijkgestemden elkaar ontmoeten, een (serieus)
gesprek voeren en kunnen zij met vragen terecht, zonder uit te hoeven leggen hoe men zich
voelt of hoe men leeft. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bordspelletje te spelen of wat
te drinken. Het Bi-café is een uitstekende plek om nieuwe mensen te leren kennen en
nieuwe vrienden te maken. Ook partners, familie, bekenden en anderen geïnteresseerden
zijn van harte welkom.

Kiss Kiss
De Kiss Kiss is een van de langst lopende LHBTI feesten van Nederland. De Kiss Kiss is
inmiddels ruim 25 jaar actief en heeft tot doel een plek te creëren waar de LHBTIgemeenschap elkaar in een veilige omgeving kan ontmoeten. De feesten vinden plaats in
‘Doornroosje’. Een mooie ruime locatie, goed bereikbaar, die vele mogelijkheden biedt aan
de creativiteit van het Kiss Kiss team. Zij slagen er steeds weer in de vele gasten met
bijzondere acts te verrassen. In het verslagjaar bezochten gemiddeld een kleine duizend
bezoekers de feesten. Daarmee is Kiss Kiss het grootste LHBTI-feest van oost-Nederland.

Hulp en Advies
Voor de persoonlijke emancipatie van individuele LHBTIers vinden er naast alle
bovengenoemde activiteiten ook gesprekken plaats met mensen die een hulpvraag hebben.
Verder worden er kleinschalige activiteiten georganiseerd om hen informatie te verstrekken
rondom verschillende thema’s.

Veiligheidsbeleid
COC Nijmegen heeft structureel overleg met onder andere de gemeente Nijmegen, de politie
(netwerk Roze in Blauw) en het antidiscriminatiebureau Ieder1gelijk. Antidiscriminatie en het
laten toenemen van bereidheid om aangifte te doen zitten verweven in de vele activiteiten
van COC Regio Nijmegen.

Samenwerking
Regenboog Stembusakkoord
In 2018 heeft het bestuur van COC Regio Nijmegen het initiatief genomen tot een
Regenboog stembusakkoord. Dit in navolging op het Roze stembusakkoord, dat tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd getekend. Het bestuur heeft Bas van de
Meerendonk gevraagd de coördinatie van dit traject voor zijn rekening te nemen. Hij was,
destijds namens COC Regio Nijmegen, ook één van de architecten van het Roze
stembusakkoord. Van belang was dit keer zoveel mogelijk organisaties bij de opstelling van
dit akkoord te betrekken en te streven naar een zo groot mogelijk aantal ondertekenaars. Dat
is gelukt.
Het Regenboog Stembusakkoord Nijmegen 2018 werd ondertekend door de lijsttrekkers van
11 politieke partijen en 8 vertegenwoordigers van Nijmeegse Regenboog organisaties
De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:
acceptatie van LHBTI-jongeren bevorderen
genderinclusief beleid voeren
sporten toegankelijker maken
het LHBTI-merk ‘Nijmegen’ verder uitbouwen
LHBTI-vluchtelingen zich thuis en veilig laten voelen














de Roze Loper uitrollen naar de sociale wijkteams
samen werken aan een veilige stad
extra aandacht besteden aan transgender en intersekse personen
hard blijven werken aan seksuele gezondheid: pilot hiv-preventiepil PrEP
rekening houden met verscheidenheid aan samenlevings- en gezinsvormen
beter faciliteren van de LHBTI-beweging

Dito!
Met de jongerenorganisatie Dito! bestaat een intensieve en open samenwerking. Activiteiten
worden daar waar nodig op elkaar afgestemd of in samenwerking uitgevoerd. Deze
samenwerking geeft een stevig fundament aan onze belangenbehartiging ten dienste van
LHBTI-ers in het werkgebied.
Roze Huis
COC Regio Nijmegen is de hoofdgebruiker van het Roze Huis. Daar vinden niet alleen onze
vergaderingen en activiteiten plaats, het is ook een belangrijke plek voor mensen die elkaar
willen en kunnen ontmoeten op een vertrouwde en veilige plek. Het bestuur van het Roze
huis staat voor een enorme opdracht. Na een anonieme klacht is gebleken dat de
huisvesting niet meer voldoet aan de eisen die o.a. worden gesteld aan een voor ons
noodzakelijke horecavergunning. Er is door hen in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in
gesprekken met de gemeente, het zoeken naar alternatieven en investeerders. Dit alles zal
in 2019 tot een uitkomst moeten leiden.
Andere organisaties
Zoals aangegeven vindt COC Regio Nijmegen een nauwe samenwerking met andere
organisaties van het grootste belang. Alleen dan kan op een goede manier uitvoering worden
gegeven aan haar taken. Er is regelmatig en op een plezierige wijze contact met de
gemeente Nijmegen in de persoon van de wethouder, de beleidsambtenaar en met het
LHBT-adviesteam. Deze plezierige samenwerking geldt ook voor organisaties als Ieder1
gelijk, RIBW en de GGD (SchoolsOUT), Pride photo, Gaysport Nijmegen, het Lesbisch
archief, de Kringen en Poink.

Tot slot
Zoals aangegeven moet er nog veel gebeuren, zeker op het gebied van zichtbaarheid en
belangenbehartiging. Allerlei plannen zijn in de loop van 2018 gemaakt. In het nieuwe jaar
zal dit verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe we deze plannen in
samenwerking met anderen kunnen uitvoeren.
Maar er is zeker ook veel werk verzet. Daar mogen we trots op zijn. Wij als bestuur, maar
vooral ook onze vrijwilligers. Vrijwilligers zonder wie we als organisatie niet kunnen bestaan.
Een woord van dank en waardering voor deze inzet mag hier niet ontbreken.

Bestuur COC Regio Nijmegen

