
Jaarverslag COC Regio Nijmegen 2021

2021, een jaar dat ogenschijnlijk rustig was, noodgedwongen door alle restricties ivm de
corona pandemie. Maar waarin achter de schermen, letterlijk en figuurlijk, toch veel
gebeurde. In dit verslag een korte weergave van de ontwikkelingen binnen en rondom het
COC regio Nijmegen in 2021.

Het bestuur

In 2021 bestond het bestuur uit 7 personen. We hebben afscheid genomen van Nick Hoeken
als algemeen bestuursleden, en twee nieuwe algemeen bestuursleden mogen verwelkomen:
Mart van Doorn en Evy Dassen. Voorzitter Ap Willemsen gaf op 15 december de
voorzittershamer over aan Sigrid Pillen. De komende tijd zal worden gebruikt om alvast
opvolging te vinden voor de twee bestuursleden wiens termijn in 2022 gaan verstrijken. Het
bestuur is in haar activiteiten ondersteund door de 2 bestuursondersteuners.

Het bestuur heeft, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus, maandelijks
vergaderd, deels digitaal of hybride. Gezien de vele nieuwe mensen in het bestuur, de
gestage uitbreiding van taken van de organisatie, o.a. door activiteiten in de regio en de
uitdagingen die op ons af komen, heeft het bestuur het plan opgevat om in 2022 enkele
strategie/beleidsdagen te houden, ondersteund door de leefbaarheidsalliantie van de
provincie om de visie en missie voor de komende jaren verder aan te scherpen.

De leden

Middels een periodieke nieuwsbrief en via de algemene ledenvergaderingen was er contact
met de leden. De Algemene ledenvergaderingen werden gehouden in het voorjaar en najaar.
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 noodgedwongen beperkt in hun mogelijkheden om activiteiten te
organiseren. Na de zomer stond iedereen op het punt om alles weer op te starten, toen de
nieuwe lock-down opnieuw roet in het eten gooide. Gelukkig heeft er wel 1 zeer goed
bezochte spetterende KissKiss plaats kunnen vinden.

Het voorlichtingsteam had maar beperkte mogelijkheden om naar scholen toe te gaan,
waardoor geprobeerd is om een digitale voorlichting te creëren. Dit bleek echter geen
succes. Het persoonlijke contact, de sfeer in het klaslokaal, bleek essentieel om tot een
goede voorlichting te komen, waardoor besloten is om geen voorlichtingen meer digitaal te
organiseren. Mede door Corona was het aantal voorlichters sterk teruggelopen in het



voorjaar van 2021. Na de zomer is de werving van nieuwe voorlichters volop gestart, met
zeer goed resultaat, waardoor eind 2021 het voorlichtingsteam weer op volle sterkte was. Dit
was ook hard nodig gezien de grote hoeveelheid aanvragen, zowel vanuit onze eigen regio,
als ook net daarbuiten, door het ontbreken van een actief voorlichtingsteam in de regio
Midden Gelderland.

Belangenbehartiging

De gemeente Nijmegen heeft eind 2021 de regenboogagenda voor de periode 2021-24.
Deze agenda is opgesteld na raadpleging van de Nijmeegse regenboogorganisaties
waaronder het COC. De agenda beschrijft de vorm en kaders waarbinnen het
regenboogbeleid zal worden opgesteld, samen met de regenboogorganisaties. Het is een
ambitieuze agenda, die uitnodigt om er samen de schouders onder te gaan zetten. Om ook
de middelen te hebben om de plannen waar te gaan maken heeft het COC samen met de
andere regenboogorganisaties de politieke partijen benaderd en o.a. ingesproken bij de
raadsvergadering, waarmee extra geld beschikbaar is gekomen voor 2022 om een vliegende
start te maken met de uitvoering van de regenboogagenda. Dit traject is vervolgens verder
gezet in 2022 om tot een breed gedragen regenboogstembusakkoord te komen, wederom
met afspraken omtrent financiële randvoorwaarden.

Activiteiten

Ook voor de geplande activiteiten, buiten de werkgroepen om, golden de beperkingen van de
coronamaatregelen. Toch was het in een aantal periodes mogelijk om, met enige
aanpassingen activiteiten te laten doorgaan.

50 jarig bestaan COC regio Nijmegen

In 2021 bestond het COC regio Nijmegen 50 jaar. Hieraan werd aandacht besteed middels
een bijeenkomst op 8 oktober bij het huis aan de Meester Franckenstraat, waar de eerste
bijeenkomsten plaatsvonden. Voorzitter Ap Willemsen en Jos Kocken, COC lid van het
eerste uur gaven een fraaie toespraak en Cantus Obliquus brachten een aantal prachtige
liederen ten gehore. Op 9 oktober was er een diner, door de Coronamaatregelen slechts
toegankelijk voor een deel van de vrijwilligers. De rest kon een diner afhalen om er toch een
feestelijk weekend van te maken. Er was een boekje ‘50 jaar COC regio Nijmegen’
beschikbaar voor alle leden, waarin beeldend de rijke geschiedenis van het COC regie
Nijmegen werd verteld.

Burgemeester Daleslezing en prijs

De Burgemeester Daleslezing en de uitreiking van de Burgemeester Dalesprijs was verzet
van januari naar oktober. Deze konden daardoor met publiek plaatsvinden in de raadszaal
van het stadhuis in Nijmegen. Het betrof de 25e prijsuitreiking, die dit jaar ging naar de
dames van het Lesbisch Archief Nijmegen. De lezing werd verzorgd door Boris Dittrich.

Regenboog activiteitenmarkt

Deze moest op het laatste moment afgelast worden ivm de Coronamaatregelen.

Buiten de Binary

In 2021 is wederom door de transgendergroep een fantastische editie van Buiten de Binairy
neergezet. Deze is uitstekend bezocht, met naar schatting ongeveer 150 bezoekers. Op



deze dag zijn veel verschillende workshops, stands, lezingen en optredens georganiseerd
met betrekking op niet vallen in de binaire norm van seksualiteit of gender. Een greep hieruit
is een vragensessie met het genderteam van het Radboud Universitair Medisch Centrum,
een workshop Hypnokink, Spoken Word optredens en een stand voor GGD SOA-testen.
Gezien de pandemie was een grote locatie noodzakelijk, mogelijk gemaakt door een subsidie
van het Bob Angelo-fonds. Deze locatie beviel goed wat betreft ruimte toegankelijkheid, dat
gebrekkig is in het Roze Huis en Marcus Anthonius, waar het voorgaande jaren heeft
plaatsgevonden. De ligging en bereikbaarheid was echter minder. De vrijwilligers hebben
hard werk verricht om deze succesvolle dag in stand te brengen.

Coming Out

Ondanks alle beperkingen is het gelukt aandacht te besteden aan de Coming Out week. Zo
werd door wethouder Grete Visser traditiegetrouw de grote vlag aan de St Stevenstoren
gehesen in het bijzijn van een groep schoolkinderen, er werd weer volop gevlagd in de
gehele stad en waren gedurende 2 weken vele activiteiten. Wij kijken met tevredenheid terug
op een mooie week waar weer alle regenboogorganisaties aan hebben meegewerkt.

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 Coming Out
week maar ook tijdens andere activiteiten.

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.

In 2022 komen de Eurogames naar Nijmegen. Een bijzonder evenement waar de stad trots
op is. COC Regio Nijmegen zal side events verzorgen, waarvoor in dit verslagjaar de eerste
voorbereidingen gestart zijn.

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. Zo is verder 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
2 keer verplaatst, en zal in mei 2022 plaatsvinden.

Financiën

Los van enkel project subsidies voor bepaalde activiteiten van de werkgroepen is COC Regio
Nijmegen qua financiën afhankelijk van de inkomsten van de KissKiss feesten. Hoewel deze



opbrengsten tot nu toe toereikend waren, is en blijft deze wijze van financiering een te
onzeker factor. Gelukkig is de vereniging financieel gezond, maar duidelijk is wel dat er meer
diversiteit aan inkomstenbronnen, die beter samenhangen met onze huidige activiteiten,
waaronder de belangenbehartiging, wenselijk is. Samen met de andere COC’s in Gelderland
zal hiervoor begeleiding vanuit de leefbaarheidsalliantie worden opgestart in het komende
jaar.

Huisvesting

Het COC regio Nijmegen is een van de hoofdhuurders van het Roze Huis. Een van de
COC-bestuursleden heeft ook zitting in het bestuur van het Roze Huis, waardoor optimale
afstemming geborgd is. De verbouwing is afgerond. Belangrijkste uitdaging ligt op dit
moment nog in het verkrijgen van de (paracommerciële) horecavergunning, zodat alles op
orde is. Deze wordt in 2022 verwacht.


