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Gesubsidieerd door de Regenbooggemeenten:

Het jaarverslag 2021 is door het bestuur goedgekeurd op 14 juni 2022, vastgesteld door de ALV op 29 juni
2022 bij het Maaspoort Theater te Venlo. Eerste concept 1.0 t.b.v. de ALV, online gepubliceerd op 14 juni 2022.
Versie 1.0

3

Jaarverslag 2021 | COC Limburg

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

4

Voorwoord

5

Organisatie

6

Ondersteunende werkgroepen

10

Thema: Ontwikkelen & Ontdekken

13

Thema: Bezoeken & Ondersteunen

20

Thema: Genderdiversiteit

22

Thema: Culturele Verbinding

23

Thema: Social Events

27

4

Jaarverslag 2021 | COC Limburg

Voorwoord
2021 is een achtbaan geweest voor COC Limburg. We waren zo hoopvol en vol
energie, en opeens kregen we weer te maken met een nieuwe reeks van
coronamaatregelen. Met de ervaringen van 2020 gingen we goed voorbereid
digitaal op pad. Werkgroepen organiseerden online game nights, discussies en
lezingen.
Richting het voorjaar merkten we allemaal dat iedereen het digitale een beetje
moe was. De video's waren leuk, maar de Zoom-meetings waren genoeg geweest.
En gelukkig met de verlichting van de coronamaatregelen aan het begin van de
zomer, kwam de vereniging weer tot leven. Een heuse inhaalslag werd gemaakt
door de werkgroepen, helaas met minder vrijwilligers die door de
coronamaatregelen de motivatie waren verloren of elders een andere bezigheid
hadden gevonden.
2021 heeft ons mooie momenten laten zien, zoals het ophangen van de
Regenboogvlag bij voetbalclub Sporting Heerlen en de introductie van het
lhbti-zorgloket Queercare. Echter, ook minder leuke momenten blijven nog altijd
bij zoals het moment dat de Regenboogvlag van het pand werd gestolen en op
straat werd gegooid of helaas nog erger de anti-lhbti-wet van Hongarije.
Als voorzitter ben ik trots op wat de vrijwilligers van COC Limburg voor elkaar
hebben gekregen, want we hebben ook gemerkt dat de zomerperiode een
aantrekkingskracht heeft gehad op nieuwe mensen die uiteindelijk zijn
aangesloten bij COC Limburg. Het bestuur is vernieuwd en we kunnen meer doen
voor de mensen uit de regenbooggemeenschap. 2021 was geen jaar van perfectie,
maar wel een jaar van vallen en opstaan.

Ja s

Se n

Voorzitter COC Limburg
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Organisatie
Inleiding
Sinds 1972 zorgt COC Limburg voor een beter bestaan van lhbti’s en queers in Limburg. Er
zijn vele successen geboekt, zoals het grote aanbod van voorlichtingen op Limburgse
scholen en de uitbreiding van veilige ontmoetingsplaatsen in Limburg. Toch staat COC
Limburg nog voor grote uitdagingen. Jezelf kunnen zijn in de Nederlandse samenleving is
voor veel mensen nog steeds niet vanzelfsprekend. Sommige lhbti’s ervaren nog altijd
discriminatie, geweld, eenzaamheid en psychische problemen. Deze negatieve problemen
zorgen ervoor dat lhbti-jongeren niet goed mee kunnen doen op school, voor andere lhbti's
zorgt het ervoor dat ze een mindere sterke positie hebben op de arbeidsmarkt, en voor
sommigen leidt het helaas tot suïcidaliteit. Voor andere lhbti’s is het COC juist belangrijk
omdat COC mensen van de gemeenschap bij elkaar brengt. COC Limburg wil op weg naar
een toekomst waar iedereen zichzelf kan zijn.

Het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan in een coronajaar
Waar 2020 goed van start ging totdat de coronacrisis in maart begon, startte 2021 in het
midden van een coronagolf. 2021 was tevens het jaar waarin COC Limburg aan de slag
ging met het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Hierbij werd voor het eerst gewerkt met de
thema’s: Ontwikkelen en Ontdekken, Culturele Verbinding, Bezoeken en Ondersteunen,
Genderdiversiteit, Onbeperkt Ontmoeten, en tot slotte Social Events.
Een avondklok en ernstige beperkingen legden een zware tol op het eerste half jaar, want
pas in juni kwamen er echt verlichtingen waardoor de werkgroepen weer aan de slag
konden, en waardoor het café weer open kon gaan. Door een plotselinge golf in juli, en de
invoering van het coronatoegangsbewijs werd de organisatie van enkele evenementen en
activiteiten in de zomer weer iets lastiger, maar konden we gelukkig wel door blijven gaan.
Enkele maanden later, in november, moest een groot deel van de activiteiten weer gestaakt
worden. Al met al was het dus een jaar met vallen en opstaan. Waar mogelijk zijn door de
werkgroepen zo veel mogelijk fysieke activiteiten georganiseerd, en op andere momenten
zijn enkele werkgroepen digitaal verder gegaan. Ondanks de vermindering van de
activiteiten, is er op de achtergrond veel vooruitgang geboekt. De Videowerkgroep heeft
meer content dan voorheen gepubliceerd en beleidsmedewerkers zijn meer ingezet op de
projecten en hebben nieuwe funderingen zijn gemaakt voor de werkgroepen in lijn met het
nieuwe meerjarenbeleidsplan. Daarnaast is er op politiek vlak nauwer samengewerkt met
de Regenbooggemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, en Heerlen; een investering waar
COC Limburg uiteindelijk in het jaar daarop de vruchten van heeft geplukt. Dit jaarverslag
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laat dan ook opnieuw een moeilijk jaar zien met een organisatie vol veerkracht en
doorzettingsvermogen.

Bestuur
In het jaarverslag bestond het bestuur uit:
●

P.M.L. Reinders algemeen bestuurslid van 14-10-2017 tot heden;

●

J.S. Blok voorzitter van 01-07-2020 tot heden;

●

O.D. Westen algemeen bestuurslid van 01-07-2020 tot 03-02-2021;

●

J.W. Heerema algemeen bestuurslid van 25-11-2020 tot 03-02-2021;

●

T. van Dijk penningmeester aanvang mandaat 01-07-2020 tot 28-07-2021;

●

Y.G.F.L. Kesler algemeen bestuurder van 28-07-2021 tot heden;

●

T.P.G. De Doncker secretaris aanvang mandaat 27-10-2021 tot heden.

Het bestuur heeft in 2021 helaas afscheid moeten nemen van een penningmeester. Het
dagelijks bestuur is uiteindelijk weer opgevuld met een nieuwe secretaris. Het bestuur heeft
in 2021 wederom expliciet benadrukt dat het bestuur diverser moet worden. Daarom zijn
de vacatureteksten van het bestuur aangepast om kandidaten aan te moedigen die zich
identiﬁceren als vrouw, trans*, non-binair of personen met een biculturele achtergrond.

Kantoor & Personeel
In 2021 had COC Limburg drie betaalde functies: directeur, (junior) beleidsmedewerker en
een vrijwillige functie met vergoeding: projectondersteuner.
●

Directeur sinds 1 februari 2019 tot 31 december 2021;

●

Junior beleidsmedewerker sinds 1 juni 2020 tot 1 juni 2021, daarna
beleidsmedewerker algemeen tot heden;

●

Projectondersteuner (vrijwillige basis);

●

Stagiaires.

Het bestuur heeft in 2021 besloten om de functie van directeur te laten vallen en vanaf
2022 te starten met een extra kracht op het gebied van beleid. Deze beslissing is genomen
om meer in te zetten op de projecten van de werkgroepen. Ook met de komst van de
secretaris zijn de vertegenwoordigingstaken beter te verdelen binnen het bestuur waardoor
de functie directeur op dit moment overbodig is.
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Leden & Vrijwilligers
Op 31-12-2021 beschikte de vereniging over 231 leden. In 2021 zijn er 40 leden
aangemeld, en hebben 24 mensen hun lidmaatschap opgezegd (of zijn verhuisd naar een
gemeente die onder een andere COC-lidvereniging valt).

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering kwam in 2021 drie keer bijeen. Op 28 juli 2021 bij Cafe d'r
Klinge te Heerlen, op 27 augustus op digitale wijze vanwege een ingelaste vergadering, en
op 27 oktober 2021 in het pand van COC Limburg, Bogaardenstraat 43 te Maastricht.

Financiën
In 2021 vormden de subsidies de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de vereniging.
Enerzijds is dit de subsidie van de Provincie Limburg voor COC Limburg als zijnde een
erkende maatschappelijke organisatie, anderzijds zijn dit de gelden afkomstig van de
regenboogsteden (beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W en aangevuld met
eigen middelen van de gemeenten). Naast subsidies en fondsen, heeft COC Limburg in
2021 nog gebruik kunnen maken van de inkomsten van het eigen café. De inkomsten van
de webshop zijn in 2021 gestegen. Voor een verdere speciﬁcatie van de ﬁnanciën en de
toelichting hierop, kan de jaarrekening geraadpleegd worden.
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Beleid
Werkgroepen en projecten
COC Limburg kent in 2021 circa 13 werkgroepen binnen de zes thema's: Ontwikkelen &
Ontdekken, Culturele Verbinding, Bezoeken & Ondersteunen, Genderdiversiteit, Onbeperkt
Ontmoeten, en Social Events. In 2021 waren er twee grote ondersteunende werkgroepen:
COC Limburg Academy (voor het vinden en binden van vrijwilligers) en Public Relations &
Zichtbaarheid. Als project onder PR valt de Videoproductie, die relatief groot is. Daarom zou
het project Videoproductie vanaf 2022 gaan werken als een zelfstandige werkgroep. Naast
de ondersteunende werkgroepen zijn er ook een aantal werkgroepen die zich bezighouden
met de exploitatie van de vereniging zoals de werkgroep Pandbeheer en de werkgroep ICT.
Naast de werkgroepen zijn er verscheidene projecten per thema.
Iedere werkgroep wordt aangestuurd door een coördinator die bezig is met het ten uitvoer
brengen van het beleid op microniveau. Iedere werkgroep heeft een eigen plan met
betrekking tot de activiteiten en projecten door het jaar heen. Deze activiteiten en projecten
worden door de coördinatoren en vrijwilligers regulier uitgevoerd.

COC Limburg Academy - Project Vinden en Binden
In 2021 is opnieuw ingezet op het Vinden & Binden van vrijwilligers. Met de hulp van een
vrijwilligerscoördinator is de intakeprocedure voor nieuwe vrijwilligers vernieuwd. Hierdoor
kunnen nieuwe vrijwilligers zich makkelijker en sneller aanmelden. Aan het einde van het
jaar is de vrijwilligerscoördinator onderdeel van het bestuur geworden. Om de kwaliteit van
het vrijwilligersbeleid te waarborgen en verdere ontwikkeling mogelijk te maken, is door
het bestuur gekozen om per begin 2022 een nieuwe vacature uit te zetten voor een
beleidsmedewerker (betaalde kracht) met focus op vrijwilligersbeleid.

Grote vrijwilligersdag
Op zondag 2 oktober organiseerde het bestuur de grote vrijwilligersdag voor alle
vrijwilligers van de vereniging. Circa 70 vrijwilligers deden mee aan deze dag. De dag
begon met ontvangst van kofﬁe en thee in het pand van COC Limburg. Vanuit het pand
werd er een gezamenlijke tocht gemaakt richting Prison Island gelegen aan de Boschstraat.
Hier werden alle vrijwilligers verdeeld in groepjes. Verschillende teambuilding opdrachten
stonden klaar. Na de opdrachten werd er gezamenlijk gedineerd. De dag werd afgesloten in
het pand van COC Limburg waar vrijwilligers opnieuw werden verwelkomd met een hapje
en een drankje.

9

Jaarverslag 2021 | COC Limburg

Ondersteunende werkgroepen
Werkgroep Public Relations & Zichtbaarheid
In 2020 had de werkgroep zich meer ingezet op de digitalisatie van de werkzaamheden
omdat door de coronacrisis de fysieke activiteiten geen doorgang konden vinden, en ﬂyers
en posters ook minder nodig waren. In 2021 zette deze trend zich voort en is vanuit de
werkgroep ingezet op een betere online aanwezigheid. Hiervoor werd ook besloten om
werk te maken van een nieuw logo, nieuwe website, en nieuwe huisstijl. Vooral voor de
website werd achter de schermen hard gewerkt om een compleet nieuw design te creëren
die een moderne en toegankelijke stijl had. In het jaarverslag van 2022 zal hier meer over
staan, omdat dat het jaar was dat alles uiteindelijk af was, en publiekelijk werd gemaakt.
Met betrekking tot de social media werd er een account opgestart bij TikTok, waar we
enkele video’s online hebben. Onze eerste, met foto’s uit 1993, was meteen een hit met
inmiddels meer dan 85,000 views en 25,000 likes.

(Foto: TikTok van COC Limburg)
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Project Videoproductie
Waar in 2020 een begin werd gemaakt met het professionaliseren van onze videoproductie
om zo onze doelgroep digitaal te kunnen bereiken, werd in 2021 hieraan verder gewerkt.
Door middel van de aanschaf van beter en nieuw materiaal, en zorgen voor een standaard
werking met voorgebouwde bekabeling aan gekoppelde apparatuur kon de werkgroep
makkelijker en beter zorgen voor livestreams en opnames. Met het oog op de Limburg Pride
werd er gezorgd voor een vaste kern van vrijwilligers die om kan gaan met alle benodigde
apparatuur.

(Foto: Limburg Pride Show 2021 in Heerlen)

Tijdens een periode van cafésluiting door coronamaatregelen kwam in navolging van de
vrijdagmiddagborrels van 2020 een “COC Late Night” show via Twitch en Facebook online,
waarin de plannen van COC Limburg en de verhalen van vrijwilligers centraal stonden. Ook
werden er andere kleinere livestreams georganiseerd. Een van de grote producties voor de
videowerkgroep was de Limburg Pride 2021 in Heerlen waarbij werd gewerkt met acht
camera’s.
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Coming Out Day in Limburg
In de week naar Coming Out Day besteedde COC Limburg extra aandacht aan de
aankomende Coming Out Day op 11 oktober. Hiervoor belde COC Limburg met alle
gemeenten in Limburg om te vragen of ze de regenboogvlag lieten wapperen en/of er nog
speciale activiteiten waren.

(Foto: Coming Out Day, pand in Maastricht)

Sommige gemeenten hebben van COC Limburg gratis actiepakketten en regenboogvlaggen
gekregen. Een aantal gemeenten in Limburg deden niet mee met de actie. Door de
werkgroep PR is hier een inventarisatie van gemaakt en samen met het bestuur zal gekeken
worden of er voor het komend jaar extra druk gelegd kan worden.
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Thema: Ontwikkelen & Ontdekken
Met het thema Ontwikkelen & Ontdekken zet COC Limburg zich in op de jongeren en
studenten die zich identiﬁceren als lhbti (queer) in Limburg. De werkgroepen Jong&Out, Jolo
en Dionyx richten zich in de kern op het bieden van ontmoeting en bieden een veilige plek
om samen te komen en verhalen uit te wisselen. Daarnaast pakt COC Limburg door op de
voorlichtingslessen van de werkgroep Veilige school Limburg (VSL) en maakt COC Limburg
gebruik van het GSA-netwerk op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs.

Werkgroep: Jong&Out Limburg
Jong&Out is de werkgroep voor jongeren tot en met 18 jaar. Het doel van de werkgroep is
om jongeren op een veilige en laagdrempelige manier bij elkaar te brengen. Een
veelvoorkomende uitdaging is dat lhbti-jongeren vaak moeite hebben om gelijkgestemden
te ontmoeten. Dit komt omdat ze vaak niet weten wie er in hun eigen sociale netwerk of op
school lhbti of queer is. Door de bijeenkomsten hebben jongeren de mogelijkheid om
gelijkgestemden te ontmoeten, vragen te stellen en ondersteuning te vinden. Om een
lastige thuissituatie te voorkomen, zijn de bijeenkomsten gratis en vrijblijvend te bezoeken.
Daarnaast krijgen jongeren water en frisdrank en snacks aangeboden. Om te zorgen dat het
een beschermde omgeving voor jongeren blijft, krijgen alleen mensen tot en met 18 jaar
toegang tot de meetings, met uitzondering van de coördinator en vrijwilligers.

Jong&Out Limburg in 2021
Jong&Out begon het jaar met een bingo in februari. Vanwege de coronamaatregelen heeft
Jong&Out de activiteiten digitaal moeten voortzetten. Er werden bijeenkomsten
georganiseerd via Discord waar COC Limburg een eigen server heeft. Vanaf juli zijn de
fysieke bijeenkomsten weer gestart. Zo werd er een BBQ georganiseerd, konden jongeren
meelopen tijdens de Pridewalk in Heerlen en werden er voorlichtingen georganiseerd.
Daarnaast is er geëxperimenteerd met meerdere bijeenkomsten in Venray in samenwerking
met Jongerencentrum The B. In 2021 heeft Jong&Out te maken gehad met de afwezigheid
van een coördinator. Hierdoor hebben de activiteiten niet via een regulier schema kunnen
plaatsvinden. Toch zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd op verschillende data
door de vrijwilligers van COC Limburg.

Werkgroep: Jolo
De werkgroep Jolo kan gezien worden als een vervolg van Jong&Out voor jongeren tussen
de 18 en 26 jaar. Het doel van werkgroep is om jongeren op een veilige en laagdrempelige
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manier bij elkaar te brengen. Door de bijeenkomsten hebben jongeren de mogelijkheid om
gelijkgestemden te ontmoeten, vragen te stellen en ondersteuning te vinden.

Jolo in 2021

(Foto: Jolo-poster bij Zuyd uit digitaal fotoarchief)

De werkgroep Jolo begon het jaar met een reeks digitale evenementen zoals een Bingo, een
online voorlichting over genderdiversiteit en verschillende game-meetings. Vanaf juni heeft
de werkgroep weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd in Maastricht, Heerlen,
Sittard-Geleen en Weert. In de zomerperiode heeft de werkgroep een inhaalslag gemaakt
en is het bezoekersaantal gegroeid. Naast de bijeenkomsten is in 2021 getracht contact te
leggen met jongerenorganisaties om de bekendheid van de werkgroep te vergroten. De
werkgroep heeft gemerkt dat het meer mag investeren in de kwaliteit van de bijeenkomsten
om de interactie onder jongeren te vergroten.
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Werkgroep: Dionyx
Dionyx is de werkgroep gericht op (internationale) studenten in Maastricht en omgeving tot
circa 30 jaar die lhbti en queer zijn. Daar waar Nederlandse lhbti’s al voor veel uitdagingen
komen te staan, probeert Dionyx een ruimte te creëren waarin internationale
lhbti-studenten zich thuis kunnen voelen en waar ruimte is voor discussies en
ontmoetingen. Daarnaast proberen ze het lhbti-onderwerp onder de aandacht te brengen
door middel van workshops en informatiebijeenkomsten.

Dionyx in 2021

(Foto: Eerste café avond van Dionyx 2021 tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten)

Dionyx is het jaar begonnen met meerdere digitale evenementen. Hierbij werd gefocust op
het creëren van discussiebijeenkomsten zoals Queerbaiting in media, Beyond The Binary,
Queer Women in STEM, Discrimination in the LGBT+ Community, en Transgender Day of
Visibility. Ook is er een speciale online Speed-friending-bijeenkomst georganiseerd.
Daarnaast zijn er enkele online gamenights geweest. Met de verlichting van de
coronamaatregelen en de aftrap van de introductieweek voor nieuwe studenten in
Maastricht, herpakte Dionyx zich weer op 17 augustus met een fysieke bijeenkomst. Deze
bijeenkomst werd op 19 augustus opgevolgd met een groot feest in Café Rosé genaamd
Enigma. Daarna organiseerde Dionyx regulier op de donderdag een bijeenkomst waarbij
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iedere week aandacht was voor een ander thema zoals: Open & Fabulous, Karaoke Night,
Naugties Party, Pot Luck meeting, Pub Quiz, Halloween party, Bring Your Own Boardgame
Game Nights, en Pridewear Week. Dionyx is qua fysieke activiteiten de meest succesvolle
werkgroep geweest in Maastricht en heeft in 2021 een verdubbeling gezien van het aantal
bezoekers.

Werkgroep Veilige School Limburg
Veilige School Limburg (VSL) is de werkgroep die zich hoofdzakelijk focust op het verzorgen
van voorlichtingslessen en het verspreiden van informatie op scholen in het voortgezet
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Limburg. Het geven van voorlichting over
seksuele en genderdiversiteit draagt bij aan het bespreekbaar maken van
lhbti-onderwerpen. Met de lessen geeft VSL op een didactische en onderbouwde wijze
informatieve lessen die werken richting het vergroten van acceptatie en zichtbaarheid. Door
voorlichtingslessen kunnen lhbti-jongeren op meer begrip rekenen van hun (cisgender en
hetero) leeftijdsgenoten, en ontstaat er een veilige plek waar jongeren hun eigen identiteit
kunnen ontwikkelen en uiten.

Veilige School Limburg in 2021
Veilige School Limburg (VSL) is het voorlichtingsproject van COC Limburg met als doel om
de sociale veiligheid van alle leerlingen/studenten en docenten in het onderwijs te
bevorderen, door samen op een open en toegankelijke manier in gesprek te gaan over
seksuele en genderdiversiteit.
Net als in 2020 was er in 2021 veel onzekerheid om projecten zoals Veilige School Limburg
op scholen in te zetten. Door de lockdowns, onderwijs op afstand en aangescherpte regels
wat betreft het ontvangen van externe partijen op een school, was het een uitdaging om
voorlichtingen in te plannen. Er is kritisch nagedacht om de lessen te digitaliseren, maar er
is een weloverwogen beslissing genomen dit niet te doen. Tijdens een voorlichting is het
belangrijk om de sfeer in de klas aan te voelen, de verbale en non verbale reacties van de
jongeren op te merken en zo nodig de les hierop aan te passen. Om deze redenen is ervan
afgezien om de voorlichtingen digitaal te geven.
De voorlichterspool is in 2021 iets gekrompen omdat er meer voorlichters gestopt zijn dan
nieuwe gestart zijn. Ook hier speelde de corona crisis een rol. Er was weinig voorlichting te
geven op scholen, waardoor sommigen een nieuwe uitdaging gingen zoeken en nieuwe
enthousiaste voorlichters vaak lang moesten wachten om in de praktijk aan de slag te gaan.
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Aantal lesuren uitgesplitst per Regenboog gemeente en provincie Limburg
Les uren (enkel)

Klassen aantal

minimaal
leerlingen (20
per klas(

maximaal
leerlingen (25
per klas)

Heerlen
(Parkstad)

46

23

460

575

Sittard-Geleen

50

25

500

625

Maastricht

-

-

-

-

Venlo

-

-

-

-

Overige*

116

58

1160

1450

Totaal

212

106

2120

2650

* de voorlichtingen op scholen in het Heuvelland, gemeenten in westelijke en oostelijke
mijnstreek die niet behoren tot de bovenstaande genoemde gemeenten. Daarnaast de
scholen in en rondom de gemeenten Weert, Roermond en Venray.
Veilige School Limburg heeft in 2021 voorlichtingen gegeven in onder andere: MBO CIOS
Sittard, Dacapo Sittard, Trevianum, Grotius College, Beroepscollege Parkstad locatie Holz
en locatie Kerkrade, Gilde opleidingen Roermond, Grescollege in Reuver, Dendron College
Horst, Het Bouwens in Panningen, Adelante in Valkenburg en Het Kwadrant in Weert.
De vermindering van het aantal voorlichtingen heeft echter meer ruimte gemaakt voor
verdere ontwikkeling van de lespakketten. Daarnaast is er een intensievere samenwerking
gekomen met het project Blockbox. De Blockbox is het sociaal maatschappelijk curriculum
voor jongeren van de 21e eeuw. COC Limburg is met het Veilige School Limburg project
onderdeel van dit curriculum. Jongeren maken middels Blockbox kennis met de
verschillende instanties en leren zij de weg kennen binnen de sociale infrastructuur. Andere
partners binnen Blockbox zijn o.a. Stichting Halt, Humanitas, Mondriaan, Trajekt, @ease,
In2YourPlace, Kaleidoscoop, Universiteit Maastricht en GGD Limburg. Een minpunt van de
maatregelen is dat het verkrijgen van de RIVM-erkenning als Gezonde School-activiteit in
2021 gestagneerd is. Voor een professionele doorontwikkeling is het noodzakelijk om de
juiste mensen bij dit proces te betrekken. Het proces van brainstormen, expertises
samenbrengen en toetsen in de praktijk werd dusdanig bemoeilijkt dat dit tijdelijk stil is
komen te liggen.
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COC Limburg en het Grescollege vieren samen IDAHOBIT 2021

(Foto: VSL voorlichters tijdens IDAHOBIT)

Op maandag 17 mei 2021 was het IDAHOBIT, de Internationale Dag tegen Homofobie,
Bifobie, Interseksefobie en Transfobie. Wereldwijd wordt er op deze dag aandacht gevraagd
voor de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld op grond van seksuele
oriëntatie, genderidentiteit, expressie of geslachtskenmerken. In 2021 ging Veilige School
Limburg, de voorlichting werkgroep van COC Limburg, naar het Grescollege in Reuver. Het
Grescollege nam het voortouw met het organiseren van deze unieke dag. Op deze dag
waren er verschillende activiteiten waar leerlingen aan mee kunnen doen; alles in het teken
van seksuele en genderdiversiteit. Een van de activiteiten was een Q&A sessie waarbij de
leerlingen vragen konden stellen aan BN’er Marvin Wijnans. Marvin is bekend van de
Videoland serie Prince Charming. De voorlichters van COC Limburg verzorgden op deze
dag de lessen aan alle 13 klassen in de onderbouw.
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Werkgroep Gender & Sexuality Alliance
Naast de werkgroep VSL houdt de werkgroep GSA (Gender Sexuality Alliance) zich bezig
met het stimuleren van docenten en leerlingen in het opzetten en onderhouden van een
eigen GSA op middelbare scholen en mbo-instellingen. Een GSA is een groep van
leerlingen en docenten die zich inzetten voor de acceptatie van seksuele en
genderdiversiteit op school.
Met een eigen GSA zet een school zich naast de voorlichtingslessen extra in voor
acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van lhbti’s. Naast de normale GSA’s bestaat er ook
het GSA-netwerk. Dit landelijk netwerk wordt ondersteund door COC Nederland.

Gender & Sexuality Alliance in 2021
Ook in 2021 werd weer de jaarlijkse actie Beste Paarse Vrijdag School van Limburg
georganiseerd. Dit jaar werd deze wedstrijd gewonnen door het GSA van het
Elzendaalcollege in Gennep. Helaas was het voor de werkgroepen van COC Limburg niet
mogelijk om fysiek langs te gaan voor de activiteiten en de overhandiging van de prijs.
Vanwege de coronamaatregelen werd daarom eerder in de week een digitale uitreiking
gedaan door de beleidsmedewerker van COC Limburg.

19

Jaarverslag 2021 | COC Limburg

Thema: Bezoeken & Ondersteunen
Het thema Bezoeken & Ondersteunen had voor 2021 als doel het focussen op de
doelgroep lhbti-ouderen. Gedurende het jaar heeft COC Limburg verschillende berichten
gekregen uit de samenleving. Hieruit is gebleken dat het niet hebben van fysieke
activiteiten niet alleen voor ouderen een groot gemis is geweest, maar ook voor speciﬁeke
doelgroepen binnen de queer community. In 2021 is er daarom gestart met een nieuwe
werkgroep genaamd Omni & Bi voor bi+ personen. Deze werkgroep is in 2021 onder het
thema Bezoeken & Ondersteunen gezet.

Werkgroep Roze Plussers
De werkgroep Roze Plussers streeft naar het verbeteren van de leefsituatie, de psychische
en fysieke gezondheid en het welzijn van lhbti-ouderen door bundeling van kennis, ervaring
en belangenbehartiging.

Roze Plussers in 2021
Vanwege de afwezigheid van een coördinator en vrijwilligers speciﬁek voor de werkgroep
ouderen, hebben de bijeenkomsten geen reguliere doorgang kunnen vinden. Toch zijn er
enkele bijeenkomsten geweest in samenwerking met Café Rosé. Tijdens de Limburg Pride
in Heerlen is er aandacht besteedt aan lhbti-ouderen. Vanwege de coronamaatregelen was
het voor COC Limburg nog moeilijk om binnen te geraken bij zorginstellingen. 2021 heeft
laten zien dat er vanuit het kantoor van COC Limburg gewerkt moet worden aan een andere
aanpak om lhbti-ouderen te bereiken. Ondanks de afwezigheid van sociale bijeenkomsten,
is er veel ingezet op het ondersteunen van ouderen middels het nieuw ontstane project
Queercare; het zorgloket van COC Limburg. Dit zorgloket is tijdens de Limburg Pride van
september 2021 gelanceerd.

Werkgroep Omni&Bi
COC Limburg is gestart met een werkgroep voor Bi en Panseksuele mensen (Bi+).
Biseksualiteit is romantische gevoelens, seksuele aantrekking, of seksueel gedrag naar
zowel mannen als vrouwen, of romantische gevoelens of seksuele aantrekking richting
mensen ongeacht hun sekse of genderidentiteit. De werkgroep Omni & Bi zet zich in voor
deze mensen door het organiseren van interactieve bijeenkomsten, gespreksgroepen,
lezingen en het bieden van een luisterend oor met ervaringsdeskundigen.
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Omni & Bi in 2021

(Foto: Omslagbanner Omni&Bi)

Omni & Bi heeft in de zomer van 2021, sinds de verlichting van de coronamaatregelen, drie
bijeenkomsten georganiseerd voor bi+ personen. Deze bijeenkomsten waren een try-out op
advies van enkele mensen uit de doelgroep. De bijeenkomsten werden redelijk bezocht,
waardoor is besloten om Omni & Bi voor 2022 een ofﬁciële werkgroep te maken.
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Thema: Genderdiversiteit
In het thema Genderdiversiteit ligt de focus op transgender, non-binaire en intersekse
personen. Daarnaast wordt er ook ingezet op het introduceren en incorporeren van inclusief
taalgebruik in de Limburgse samenleving.

Werkgroep: Transgender Limburg & GenderSpace
De werkgroep Transgender Limburg (TGL) is verantwoordelijk voor de aanpak van de
problematiek van transgender en gender-nonconforme personen. Het is een werkgroep die
te maken heeft met een moeilijke doelgroep; door complexe en medische vragen over
bijvoorbeeld de transitie, aanvragen van een nieuw paspoort, et cetera. Ook ervaren
transgender personen nog meer discriminatie en uitsluiting dan lesbiennes, homoseksuelen
en biseksuelen. Naast de werkgroep Transgender Limburg is er ook een werkgroep die zich
speciﬁek richt op non-binaire personen.

Transgender Limburg & GenderSpace in 2021
Vanaf juni 2021 is Transgender Limburg weer regulier opgestart met maandelijkse
bijeenkomsten in Maastricht. Bij deze bijeenkomsten is er speciﬁek aandacht voor het
organiseren van gespreksgroepen. Vanwege de coronamaatregelen is het moeilijk gebleken
om een geschikte locatie te vinden buiten Maastricht waar zowel genderneutrale toiletten
zijn als een privéruimte waar een veilige sfeer gecreëerd kan worden. Om ervoor te zorgen
dat alle trans* personen in Limburg de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en
informatie uit te wisselen, is er extra aandacht besteed aan de Discord van COC Limburg,
het online platform van de vereniging. Daarnaast is er vanuit Transgender Limburg meer
aandacht geweest voor professionele (zorg)vragen middels het project Queercare.
Vanwege het gebrek aan vrijwilligers heeft het project GenderSpace een doorgang
gevonden bij Transgender Limburg. De doorgang heeft ervoor gezorgd dat non-binaire
personen alsnog gelijkgestemden konden ontmoeten in een veilige omgeving. Tijdens de
gespreksgroepen is echter gebleken dat de inhoud van de gesprekken voor non-binaire
personen vaak niet aansluiten op hun verwachtingen. Dit komt omdat non-binaire personen
vaak minder interesse hebben in medische verhalen over de transitie.
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Thema: Culturele Verbinding
In het thema Culturele Verbinding zet COC Limburg zich in op lhbti’s met een biculturele
achtergrond, lhbti-vluchtelingen en -asielzoekers. De werkgroep Cocktail richt zich in de
kern op het bieden van een veilige ontmoetingsplek voor deze personen. In het werkplan
van 2018 is de werkgroep Respect2love samengevoegd met Cocktail. Het samenvoegen
van de twee werkgroepen met ieder een eigen speciﬁeke doelgroep is een grote uitdaging.
Dit heeft resulteert in het onvoldoende oppakken van activiteiten en projecten gericht op
biculturele lhbti’s in Limburg. Met het werkplan 2021 werd Respect2Love weer losgehaald
van Cocktail en zal het in de eerste instantie terugkomen als een project binnen het thema
Culturele Verbinding.

Werkgroep Cocktail Limburg
Cocktail organiseert bijeenkomsten voor lhbti-asielzoekers en -vluchtelingen. Hiermee wil
Cocktail bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat en de veiligheid van de doelgroep.
Cocktail wil tevens het isolement van deze personen doorbreken en de personen op een
veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving. De werkgroep biedt
maandelijkse bijeenkomsten aan vluchtelingen en asielzoekers. Deze mensen kunnen in een
ongedwongen en veilige sfeer elkaar ontmoeten onder het genot van een culturele
invulling met muziek, een drankje en een hapje.
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Cocktail Limburg in 2021

(Foto: Bezoekers van Cocktail tijdens bijeenkomst in augustus)

Eind 2020 is er gestart met een pilot voor een nieuw project genaamd Jordan’s Cocktail
Hour; een speciale livestream en podcast waarbij aandacht is voor asielzoekers en
vluchtelingen die queer zijn. Vanwege de coronamaatregelen heeft het project een
succesvolle doorstart gehad in 2021.
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(Foto: Screenshot van de livestream Jordan’s Cocktail Hour S01E08)

Tijdens de livestreams werden mensen uit de queer community geïnterviewd, werden
sprekers van organisaties uitgenodigd en was er aandacht voor onderwerpen zoals de
HIV-zelftesten, PrEP, zelfmoordpreventie, discriminatie, inburgering, et cetera. Er is door de
werkgroep veel geïnvesteerd in digitale ondersteuning voor de queer community. Na een
periode van coronamaatregelen heeft Cocktail in de zomer een groot evenement
georganiseerd voor vluchtelingen en asielzoekers in Maastricht. Rond het einde van het jaar
zijn er nog enkele bijeenkomsten geweest. Met het vertrek van een coördinator heeft
Cocktail weer een nieuwe doorstart gekregen met nieuwe vrijwilligers.
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Thema: Onbeperkt Ontmoeten
In het thema Onbeperkt Ontmoeten richt COC Limburg zich op mensen met een cognitieve
beperking, een licht verstandelijke beperking of lhbti’s die een ‘rugzakje’ hebben. In dit
thema spreken we van Onbeperkt Ontmoeten omdat wij ervoor willen zorgen dat de
beperking van de persoon geen beperking vormt voor het ontmoeten van gelijkgestemden.
Binnen dit thema blijft de werkgroep SoZo een grote rol spelen. SoZo is de werkgroep die
zich richt op lhbti’s met een licht verstandelijke beperking (LVB). Naast SoZo gaat COC
Limburg ook kijken naar mogelijkheden voor overige lhbti’s met een cognitieve beperking.

Werkgroep SoZo
De werkgroep SoZo richt zich op het faciliteren van sociale en veilige ontmoetingen voor
lhbti’s met een licht verstandelijke beperking (LVB).

SoZo in 2021
Door de jaren heen heeft SoZo meerdere “sub-locaties” gekend in Limburg. Echter zoals bij
andere werkgroepen blijkt, is ook een veilige en vaste locatie voor de werkgroep moeilijk te
vinden. Voor de bijeenkomsten van SoZo is het van groot belang dat er een veilige
omgeving wordt gecreëerd. Een omgeving die alleen toegankelijk is voor lhbti-LVB’ers.
Vaak werden bijeenkomsten in een achterruimte van een bestaande horecazaak
georganiseerd, hierbij was de veilige en laagdrempelige toegang niet altijd te garanderen.
Vanwege de coronamaatregelen in 2021 is er geen geschikte locatie kunnen vinden. Toch
zijn er meerdere kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd vanaf de zomerperiode.
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Thema: Social Events
In het thema Social Events zet COC Limburg zich zowel thema-overstijgend als organisatie
overstijgend in voor het creëren van veilige ontmoetingsplaatsen en uitgaansgelegenheden
voor lhbti’s in Limburg. Er zijn op het moment onvoldoende mogelijkheden op gebied van
open-minded uitgaansgelegenheden en feesten waar lhbti’s elkaar kunnen ontmoeten.

Werkgroep Café Rosé
Om een vaste ontmoetingsplaats te bieden, heeft COC Limburg in het pand een eigen
volwaardig café. Café Rosé is het oudste lhbti-café van Limburg, een plek waar vrijwilligers,
werkgroepen en bezoekers in een open-minded sfeer samenkomen. Het café wordt ook wel
gezien als de huiskamer voor lhbti’s waar men, ongeacht seksuele oriëntatie, achtergrond,
afkomst, geloofsovertuiging of leeftijd elkaar kan ontmoeten. Het café wordt operationeel
gehouden door een team van barvrijwilligers en een barmanager. Sinds september 2018 is
het café iedere vrijdag open en sinds augustus 2019 iedere zaterdag. Daarnaast kunnen
studenten op de donderdagavond activiteiten van de werkgroep Dionyx bezoeken in het
café. In 2019 heeft het café een grote renovatie gekregen. Deze renovatie heeft een positief
resultaat gezien op het aantal bezoekers en professionaliteit van de barvrijwilligers en
activiteiten. Naast de reguliere openingstijden maken werkgroepen van COC Limburg
regelmatig gebruik van het café voor werkgroep-gerelateerde activiteiten en vinden er
speciale activiteiten plaats zoals een literair café en drag nights. Door de open avonden van
het café kunnen activiteiten en eventuele aankopen voor activiteiten worden bekostigd uit
de opbrengst van Café Rosé.
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Café Rosé in 2021

(Foto: COC Late Night Show vanuit Café Rosé)

2021 was opnieuw een onzeker jaar voor de huiskamer van COC Limburg. Vanwege de
coronamaatregelen waren er veel beperkingen voor de werkgroepen voor het organiseren
van activiteiten. In de perioden dat er verlichtende maatregelen van kracht waren, is er veel
ingehaald. In 2021 is er veel geëxperimenteerd met zitplaatsen, toezicht aan de deur, en
kleinschalige activiteiten; met als doel de huiskamer openstellen voor degenen die het hard
nodig hebben.
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(Foto: Voorronde COC Songfestival in Café Rosé)

Op sommige momenten was het voor vrijwilligers wel mogelijk om evenementen te
organiseren. Zo is er op zaterdag 26 september de voorronde van het COC Songfestival
georganiseerd, het Oktoberfest op zaterdag 23 oktober en een dansavond El Corazón op
zaterdag 6 november. Vanaf oktober 2021 hebben vrijwilligers ervoor gezorgd dat het café
zondag ook regulier open is. Hierbij ligt de focus op het organiseren van een
laagdrempelige avond voor ouderen en buurtbewoners. Door de verlichting van de
maatregelen heeft ook weer een nieuwe poule van vrijwilligers zich aangemeld als
barvrijwilliger.

Werkgroep Flirta
De werkgroep Flirta organiseert feesten gericht op vrouwen ofwel personen die zich
identiﬁceren als vrouw (ongeacht seksuele voorkeur). Vanwege geringe speciﬁeke
uitgaansgelegenheden voor (lesbische, biseksuele, trans*) vrouwen is er vraag naar veilige
ontmoetingsplaatsen waar zij gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Flirta wil deze personen
samenbrengen in een veilige omgeving waar ruimte is om te experimenteren. Hierdoor
ontstaan er nieuwe vriendschappen en wordt er verbinding gemaakt tussen alle
diversiteiten in leeftijd, seksualiteit, afkomst, of milieu.

Flirta in 2021
Vanwege de coronamaatregelen heeft Flirta niet de vier reguliere feesten kunnen
organiseren, maar had het alleen de mogelijkheid om een groot feest te organiseren. Het
feest vond plaats op zaterdag 9 oktober.
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Werkgroep L’Homme
De werkgroep L’Homme organiseert feesten gericht op mannen ofwel personen die zich
identiﬁceren als man (ongeacht seksuele voorkeur). Vanwege geringe speciﬁeke
uitgaansgelegenheden voor (homoseksuele, biseksuele, trans*) mannen is er vraag naar
speciﬁeke ontmoetingsplaatsen waar homoseksuele mannen zichzelf kunnen zijn en waar
ze zich veilig kunnen voelen. De evenementen hebben tot doel het samenbrengen van
mannen in een veilige en feestelijke omgeving. Tijdens de evenementen is er ruimte voor
nieuwe vriendschappen en wordt er verbinding gemaakt tussen alle diversiteiten.

L’Homme in 2021
Vanwege de coronamaatregelen heeft L’Homme niet de vier reguliere feesten kunnen
organiseren, maar twee feesten tijdens een periode waarin het mogelijk was om middels
het coronatoegangsbewijs een feest te kunnen organiseren. Op zaterdag 21 augustus en op
zaterdag 16 oktober organiseerde L’Homme twee reguliere feesten met DJ’s.

Werkgroep Pride Events / Limburg Pride
De werkgroep Pride Events (anno 2022 genaamd Pink Events) is een werkgroep die is
ontstaan is uit oud-vrijwilligers van de werkgroep Pink Party en het project Limburg Pride.
De werkgroep Pride Events is verantwoordelijk voor het organiseren van grote
evenementen zoals de Limburg Pride, feesten (voormalig Pink Party-feesten) en andere
grote sociale activiteiten.
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Limburg Pride in 2021

(Foto: Limburg Pride Heerlen)

De Limburg Pride is een initaitief onstaan in 2020 vanwege het gebrek aan pride
evenementen tijdens de coronacrisis. Ook zag COC Limburg een kans om een pride te
organiseren voor Limburg. Na het succes van 2020 werd besloten om de Limburg Pride een
doorstart te geven. De Limburg Pride zou een jaarlijks rondreizende pride door Limburg zijn.
Eind 2020 werd er besloten om het project voort te zetten. Hierbij werd Heerlen gekozen
als gaststad voor Limburg Pride 2021.
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Limburg Pride roadtrip van Roermond naar Heerlen

(Foto: Regenboogwagen in Sittard-Geleen)

Voor de openings van de Limburg Pride in Heerlen organiseerde COC Limburg een speciale
roadtrip. Een oldtimer werd omgetoverd tot regenboogwagen met daarin drag queen Tootsi
en een vrijwilliger van COC Limburg. De wagen vertrok vanaf de ECI in Roermond, waar in
2020 de eerste Limburg Pride werd georganiseerd. Via Regenbooggemeente
Sittard-Geleen reed de regenboogwagen door naar het Royal Theater in Heerlen.
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Limburg Pride Walk & Aftershows Spiegeltent Cultura Nova &
Stage bij Stationsplein

(Foto: Limburg Pridewalk in Heerlen)

Als opening van de Limburg Pride 2021 werd op zaterdag 4 september een pridewalk
georganiseerd door de binnenstad van Heerlen. De route begon op het Van Grunsvenplein
waar voorzitter Jaison Senne Blok de openingspeech gaf. Honderden geïnteresseerden
liepen mee tijdens deze speciale pridewalk. De pridewalk werd afgesloten met de opening
van het regenboogpad samen met vertegenwoordigers en wethouders van de Gemeente
Heerlen. Na de pridewalk en de opening van het regenboogzebrapad, organiseerde COC
Limburg samen met Stichting Party Events Parkstad twee shows: een drag queen show in
de Spiegeltent van Cultura Nova en een pride podium nabij het Stationsplein. Bekende
Limburgse dragqueens en Limburgse artiesten zorgden voor wervelende optredens.
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Limburg Pride Show vanuit Royal

(Foto: Limburg Pride Show in Heerlen)

Op zaterdag 11 september organiseerde COC Limburg de grote Limburg Pride Show vanuit
het Royal Theater in Heerlen. Hierbij werd hetzelfde concept gebruikt als tijdens 2020; een
liveshow. Deze keer was er echter een mogelijkheid om voor een select gezelschap fysiek
de show te kunnen bijwonen.
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(Foto: Limburg Pride Show in Heerlen)

De show begon om 17:00 met een openingsvideo, het Limburgs Volkslied, en een optreden
van de dansgroep Wonderland Burlesque. Na de opening werden er verschillende bank- en
tafelgesprekken gevoerd. Zo werd o.a. gesproken over het thema Pink Washing met
vertegenwoordigers van Maastricht University en Sporting Heerlen. Ook het thema Politiek
& Veiligheid stond centraal met Wethouder Peter van Zutphen en vertegenwoordigers van
Roze in Blauw. Daarnaast werd stilgestaan bij het delen van persoonlijke pride verhalen. De
algehele show werd ingevuld door muzikale optredens van verschillende Limburgse
artiesten en drag queens.

Limburg Pride Afterparty bij d'r Klinge
Vanwege de coronamaatregelen werd er een pride afterparty georganiseerd op kleine
schaal bij Café d'r Klinge in Heerlen. Samen met de locatie was er een DJ geregeld en
konden bezoekers van de Limburg Pride Show achteraf nog een drankje doen.
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Fotoserie ProuTboys

(Foto: Opening fotoserie in SCHUNCK)

In het kader van Limburg Pride 2021 heeft COC Limburg samen met SCHUNCK de
fotoserie ProuTboys naar Heerlen gehaald. ProuTboys is een doorlopend project van
fotografe Ilvy Maijen. Zij fotografeert homo- en transjongeren met als doel hen te
stimuleren en te inspireren om zichzelf te zijn. Zij moedigt hen aan zichzelf te laten zien en
het verhaal van hun coming out te vertellen. In haar portretten toont Maijen zowel de
kwetsbaarheid als de innerlijke kracht van deze jongeren.
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“we hebben gemerkt hoe belangrijk het
is dat we elkaar fysiek kunnen zien,
maar laten we niet vergeten dat dit
niet voor iedereen mogelijk is. Laten
we daarom volgend jaar elkaar meer
opzoeken…”
- Voorzitter Jaison Senne Blok -
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