
Jaarverslag COC Regio Nijmegen 2020

Een verslag van een bijzonder jaar ligt voor u. Een jaar dat actief en met veel enthousiasme
begon en die medio maart zo goed als tot stilstand kwam door de corona pandemie. In dit
verslag een korte weergave van hoe we het bijzondere jaar 2020 toch invulling hebben
kunnen geven.

Het bestuur

In 2020 bestond het bestuur uit 7 personen. We hebben afscheid genomen van een
algemeen bestuurslid en een opvolger in haar plaats benoemd. Onze secretaris werd
herbenoemd en onze penningmeester vertrekt eind van het jaar omdat haar maximale
termijn van 6 jaren dan is verstreken. De komende tijd zal worden gebruikt om een goede
opvolger te vinden.

Het bestuur heeft, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus, maandelijks
voornamelijk digitaal vergaderd.

Het bestuur is in haar activiteiten ondersteund door de 2 bestuur ondersteuners.

De leden

Middels een periodieke nieuwsbrief en via de algemene ledenvergaderingen was er contact
met de leden. De Algemene ledenvergadering van het voorjaar werd ivm de
corona-beperkingen verschoven naar de maand september. Omdat de statuten 2 algemene
ledenvergaderingen per jaar voorschrijven, moesten deze vrij snel achter elkaar plaats
plaatsvinden. Bij de vergaderingen waren leden zowel fysiek als digitaal aanwezig. De
gebruikelijke zaken als de begroting, het financieel jaarverslag, bestuur benoemingen
kwamen aan de orde. Ook werden activiteiten en plannen gedeeld.

De werkgroepen

De werkgroepen waren actief bezig met lopende zaken en het opzetten van nieuwe
activiteiten tot de situatie ons dwong fysieke ontmoetingen te stoppen. Bewonderenswaardig
was de creativiteit die daarop ontstond. Er werden verschillende  activiteiten georganiseerd
en er werden mogelijkheden gecreëerd om elkaar vooral (digitaal) te blijven ontmoeten en
waar nodig op elkaar te letten.



Activiteiten

Ook voor de geplande activiteiten, buiten de werkgroepen om, golden de beperkingen van de
coronamaatregelen.

Burgemeester Daleslezing en prijs

Dat gold nog niet voor de Burgemeester Daleslezing en de uitreiking van de Burgemeester
Dalesprijs in januari. Deze konden nog met publiek plaatsvinden in de raadszaal van het
stadhuis in Nijmegen. De lezing werd verzorgd door Gerdi Verbeet en de prijs werd uitgereikt
aan Ben Loth, vrijwilliger bij Amnesty Nijmegen.

Regenboog activiteitenmarkt

Ook lukte het om in september een regenboog activiteitenmarkt te organiseren. Buiten in het
centrum van de stad met de nodige voorzorgsmaatregelen. Tijdens de markt presenteerden
zich verschillende regenboogorganisaties en werkgroepen van COC Regio Nijmegen. Een
goed bezochte markt waarmee we niet alleen de onderlinge samenwerking tussen
regenboog organisaties hebben verstrekt, maar waar we ons ook nadrukkelijk hebben
gepresenteerd naar de mensen die niet tot deze gemeenschap behoren. Dat is, kunnen we
met tevredenheid stellen, goed gelukt.

Comingout

Ondanks alle beperkingen is het gelukt aandacht te besteden aan de Comingout week. Zo
werd door wethouder Grete Visser traditiegetrouw de grote vlag aan de St Stevenstoren
gehesen in het bijzijn van een kleine groep schoolkinderen, er werd weer volop gevlagd in de
gehele stad en waren een paar buitenactiviteiten. Helaas moesten ook in dit geval geplande
activiteiten worden afgezegd. Wij kijken niettemin met tevredenheid terug op een mooie
week waar weer alle regenboogorganisaties aan hebben meegewerkt.

Gelders grijs

Gelders Grijs, het ouderen programma van tv Gelderland, heeft in november uitgebreid
aandacht besteed aan COC Regio Gelderland. Er werden in het Roze huis gesprekken
gevoerd, er was een quiz met een lhbti-opa met kleinzoon en Clem Bongers, o.a. oud
voorzitter en icoon van de Nijmeegse regenbooggemeenschap, uitgebreid geïnterviewd.
Samen met Clem werd een bezoek gebracht aan het  NEC Stadion waar symbolisch de roze
loper werd uitgerold.

Samenwerking

Op allerlei terreinen is weer samengewerkt met andere regenboogorganisaties en de
gemeente Nijmegen, zoals eerder in dit verslag is vermeld. Niet alleen tijdens de Comingout
week maar ook tijdens andere activiteiten.

Zo was er een combinatie tussen de erotische fototentoonstelling van Pride Photo Nijmegen
en de vrijwilligersmarkt, werkten we mee aan Roze diensten in het Stadsklooster Marieken,
liepen we mee met de grote regenboogvlag als alternatief voor Roze woensdag en ontvingen
we de gast van Shelter City in het Roze Huis.



COC Regio Nijmegen is via de voorzitter lid van begeleidingscommissie van Schoolsout,
onderdeel van GGD Gelderland zuid. Schoolsout die garant staat voor goede voorlichting op
scholen en waar de voorlichting wordt verzorgd door het voorlichtingsteam van COC Regio
Nijmegen.

Amnesty International is in dit jaar gestart met een project ter ondersteuning van
LHBTI-activisten, die in hun land gevaar lopen. Verschillende steden in Nederland nemen
deel aan dit project waaronder Nijmegen. COC Regio Nijmegen werkt in dit project nauw
samen met Amnesty Nijmegen. Dit jaar vonden er verschillende acties plaats ter
ondersteuning van Yulia. Een kunstenares in Rusland, die onder andere door tekeningen
onder huisarrest werd geplaatst.

In  2022 komen de Eurogames naar Nijmegen. Een bijzonder evenement waar de stad trots
op is. In de voorbereiding heeft ook COC Regio Nijmegen ondersteund en tijdens het
evenement gaan we site events verzorgen. Al in dit verslagjaar zijn daar contacten over
gelegd.

De regio

COC Regio Gelderland heeft ook in dit jaar weer ingezet op de regio Gelderland Zuid, ons
werkgebied. Zo zijn contacten met enkele gemeenten versterkt,  bestaande contacten
onderhouden en verdiept. Op ons initiatief is de afgelopen periode hard gewerkt aan de
opzet van een Regenboogplatform Gelderland Zuid. Vertegenwoordigers van organisaties,
gemeenten en de provincie Gelderland zijn met ondersteuning en regie van Spectrum actief
geweest in de opzet van dit platform, dat als doel heeft elkaar te ondersteunen, ervaringen
uit te wisselen en te verbinden. Eén van de belangrijkste middelen daarbij is de organisatie
van jaarlijks een LHBTI congres, steeds in een andere gemeente in het werkgebied. Een
gepland congres in Culemborg, waar ook het platform zou worden gepresenteerd, is door de
coronamaatregelen verplaatst naar het komende jaar.

Financiën

Los van enkel project subsidies voor bepaalde activiteiten van de werkgroepen is COC Regio
Nijmegen qua financiën afhankelijk van de inkomsten van de Kiss Kiss feesten. Hoewel deze
opbrengsten tot nu toe toereikend waren, is en blijft deze wijze van financiering een te
onzeker factor. Dit wordt gestaafd door het feit dat er door corona geen feesten plaatsvinden
er dus geen inkomsten zijn. Gelukkig is de vereniging financieel gezond, maar duidelijk is wel
dat er iets moet gebeuren. We hebben binnen het bestuur mogelijkheden besproken als een
donateurschap, een vriendenstichting etc. Spectrum heeft aangeboden samen met ons te
kijken naar mogelijkheden van een meer structurele financieringsvorm. Gesprekken hierover
zullen het komende jaar van start gaan.

Huisvesting

Het is het bestuur van het Roze Huis, onze verhuurder, na veel overleg met de gemeente en
mogelijke geldschieters gelukt dit jaar het pand aan te kopen. Als eigenaar is er de
mogelijkheid het pand op te knappen zodat het weer voldoet aan de eisen van veiligheid en



ook om een horecavergunning te verkrijgen. Dit jaar zijn de voorbereidingen voor de
bouwwerkzaamheden van start gegaan. COC Regio Nijmegen, hoofdhuurder van het pand,
is blij met de aankoop. Het geeft garantie voor goede huisvesting ook in de toekomst.


