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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019.
Het jaar 2019 was een mooi jaar voor COC Eindhoven en regio. We hebben bijna 300
leden, wat een record is voor onze mooie organisatie en een teken dat ons werk
gewaardeerd wordt.
In het jaar 2019 zijn we verder gegaan met het uitbouwen en verstevigen van onze
organisatie en onze activiteiten. Zo is de Gay Refugee Walk In verder uitgebouwd, zijn de
Cocktail plus bijeenkomsten verder uitgewerkt, zijn de activiteiten gestart voor vrouwen van
18 tot en met 40 jaar, komen er steeds meer bezoekers bij de diverse werkgroepen en ook
aan de bar zien we een groei in het aantal bezoekers.
De voorlichtingen op scholen blijven stabiel; in 2019 hebben er circa 260 voorlichtingen op
scholen plaatsgevonden. We zien dat daar waar we al eens geweest zijn, we worden
teruggevraagd. Het aantal scholen waarop wij voorlichting geven blijft stijgen. Hierbij zien wij
dat wij niet alleen gevraagd worden door het voortgezet onderwijs, maar ook door MBO en
HBO opleidingen.
Daarnaast zijn we actief bezig geweest met het leggen en verstevigen van verbindingen met
andere (roze) maatschappelijke organisaties (en tussen organisaties, door het organiseren
van het regenboogoverleg), de Gemeente Eindhoven en de gemeenteraad, daarnaast zijn
we actief aanwezig in Eindhoven en omgeving op de vier belangrijke roze dagen in het jaar
(IDAHOT 17 mei, Coming out day 11 oktober, Transgender Gedenkdag 20 november en
World Aids Day 1 december).
In dit jaarverslag lichten we de jaarprestaties van onze organisatie toe. Een bijzonder woord
van dank aan onze ruim 80 vrijwilligers die alles mogelijk maken wat in dit jaarverslag naar
voren komt, zij zorgen er dag in dag uit voor dat onze vereniging en de activiteiten zoveel
verschil kunnen maken in Eindhoven en omgeving.
Bianca van Kaathoven
Voorzitter
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COC Eindhoven en regio
Op 19 juli 2000 werd de vereniging met de statutaire naam Nederlandse Vereniging tot
integratie van Homoseksualiteit (NVIH) COC Eindhoven en regio, kortweg COC Eindhoven
en regio, opgericht en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen
onder nummer 17126549. In 2017 wijzigden de statuten waardoor de inclusiviteit van COC
Eindhoven en regio nu ook in de statuten is vastgelegd. Het voorvoegsel NVIH kwam te
vervallen
Alle afzonderlijke verenigingen van het COC in Nederland zijn per genoemde datum
verzelfstandigd en vormen samen de Federatie van de Nederlandse Vereniging tot
Integratie van Homoseksualiteit, het COC Nederland.
In 2019 steeg het ledenaantal van COC Eindhoven en regio tot bijna 300 leden, een stijging
van ruim 15% ten opzichte van 2018. Een belangrijk signaal dat ons werk wordt
gewaardeerd.
Pand54 werd in 2019 opnieuw door diverse groepen veelvuldig bezocht, zowel voor de
gezelligheid tijdens onze reguliere openingstijden als voor informatie en de activiteiten van
de verschillende teams. Tijdens het jaar 2019 waren er circa 80 vrijwilligers actief in de
diverse teams en in het bestuur van COC Eindhoven en regio.
COC Eindhoven en regio is een van de 20 afdelingen van de landelijke federatie COC. De
afdeling heeft een omvangrijk werkgebied dat de volgende gemeenten beslaat:
Asten

Geldrop-Mierlo

Reusel-De Mierden

Bergeijk

Gemert-Bakel

Someren

Best

Heeze-Leende

Son en Breugel

Bladel

Helmond

Valkenswaard

Cranendonck

Laarbeek

Veldhoven

Deurne

Nuenen, Gerwen,

Waalre

Nederwetten
Eersel

Oirschot
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Eindhoven

In het onderhavige gebied wonen ruim 750.000 mensen, waarvan bijna 1/3 in de gemeente
Eindhoven.
Tot slot werkt COC Eindhoven en regio samen met LHBTI+ organisaties in de regio
Eindhoven in het Regenboog platform en is COC Eindhoven en regio betrokken bij diverse
overleggen van en met de gemeente Eindhoven.
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Missie en visie
Doelgroep
Tot de doelgroep van COC Eindhoven en regio behoren in eerste instantie, maar niet
uitsluitend:
1. lesbiennes, bi- en homoseksuelen en transgenders en intersekse personen in
Eindhoven en regio;
2. partners, ouders en andere familie of belanghebbenden van lesbiennes, bi- en
homoseksuelen en transgenders;
3. inwoners van het gebied, maatschappelijke organisaties en onderwijs/zorginstellingen in Eindhoven en regio;
4. media en andere partijen.

Doelstellingen
COC Eindhoven en regio stelt zich tot doel zoals geformuleerd in de statuten:
1. het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van
homoseksualiteit te komen;
2. het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de
bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie
daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.

Missie
COC Eindhoven en regio komt op voor de belangen, gelijke rechten, emancipatie en sociale
acceptatie van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgender en Intersekse
personen (LHBTI+ personen). COC Eindhoven en regio ondersteunt en adviseert zodat
LHBTI+ personen kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die
ieder individu zelf verkiest. Dat betekent dat elk individu ongehinderd voor zijn/haar seksuele
geaardheid of genderidentiteit kan en mag uitkomen zonder dat dit nadelige consequenties
voor hem/haar heeft.
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Visie

COC Eindhoven en regio wil hét expertise- en adviescentrum zijn voor individuen,
verenigingen, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten in haar
werkgebied, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant
op het gebied van sociale acceptatie van seksuele diversiteit en veiligheid van LHBTI+
personen.
COC Eindhoven en regio biedt voor LHBTI+ personen die vragen hebben en/of met
problemen zitten in relatie tot hun geaardheid of genderidentiteit, persoonlijke en/of
groepsgewijze ondersteuning.
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Bestuur COC Eindhoven en regio
Samenstelling bestuur in 2019:

1 januari tot en met 14

14 april tot en met 31

april 2019

december 2019

Voorzitter

Bianca van Kaathoven

Bianca van Kaathoven

Penningmeester

Hans van Winkel

Hans van Winkel

Functie

Secretaris
Bestuurslid

Naomi Misseyer
Ivar Voets

Ivar Voets

Jarno de Vroom - Zwikstra

Jarno de Vroom - Zwikstra

Sylvia Kuijpers

Sylvia Kuijpers

Pandbeheer en Horeca
Bestuurslid
Communicatie
Algemeen Bestuurslid
Genderdiversiteit
Algemene bestuurslid

Thea Smits

Vrijwilligerszaken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 april 2019 namen we afscheid van
Thea Smits en verwelkomde wij Naomi Misseyer als secretaris. Daarnaast werden de
termijnen van Hans van Winkel en Bianca van Kaathoven verlengd. Ook de termijn van Ivar
Voets werd tijdens de ALV van 14 september 2019 verlengd. Door stabiliteit in het bestuur
en door een professionele werkwijze na te streven kan het bestuur mooie resultaten over het
jaar 2019 voorleggen.
Het bestuur van COC Eindhoven en regio vergadert circa 18 keer per jaar en heeft
tussendoor regelmatig contact per telefoon, e-mail en Whatsapp met elkaar.
Het bestuur heeft zich gedurende het jaar gericht op de volgende taken:
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1. Onderhouden en antwoorden van inkomende vragen en stukken van diverse
organisaties en individuen;
2. Onderhouden van contacten met de gemeente Eindhoven – ambtenaren en
verantwoordelijke wethouders;
3. Onderhouden van politieke contacten;
4. Werven van subsidies;
5. Bijhouden financiën en het nodige investeren om de financiële reserve op een
normaal peil te brengen;
6. Werven van vrijwilligers;
7. Onderhouden en versterken van de banden met collega verenigingen;
8. Onderhouden en versterken van de banden met andere (roze) maatschappelijke
organisaties;
9. Zichtbaar houden van COC Eindhoven en regio in de media;

10. Onderhouden contacten met COC Nederland.
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Werkgroepen
In COC Eindhoven en regio waren in 2019 de volgende werkgroepen actief:
1. Anders Roze
2. AutiRoze
3. Cocktail/GRWI
4. Expreszo / Max26
5. Yunge
6. JEY
7. Gendermore
8. Jong & Out
9. Kascommissie
10. Roze Leesclub
11. Team 40+ café
12. Team Horeca
13. INACTIEF: Team Oud Roze
14. Team 50+ ontmoetingsgroep
15. Team PR/communicatief
16. Voorlichting
17. Vrouwenactiviteiten
18. Vrouwenactiviteiten 18 – 40 jaar
19. INACTIEF: Respect2Love
Op de volgende pagina’s worden de werkgroepen nader toegelicht. Hierbij worden onder
meer de activiteiten weergegeven met daarbij de frequentie van deze activiteiten en het
gemiddelde aantal bezoekers per activiteit.
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Anders Roze

Anders Roze Eindhoven organiseert maandelijkse activiteiten op maat voor LHBTI+
personen met een beperking. Over het algemeen betreffen dit personen met een (licht)
verstandelijke beperking, soms gecombineerd met een lichamelijke beperking. Tijdens de
activiteiten van Anders Roze ontmoet je andere mensen en doet samen leuke activiteiten, er
heerst een leuke, ontspannen sfeer waar je gewoon jezelf kunt zijn.
Gezelligheid staat voorop tijdens de soos maar er worden ook regelmatig serieuze thema’s
behandeld. Daarnaast we het afgelopen jaar een bezoek gebracht aan café SoZo in
Limburg.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw

Anders

deelnemers
Anders

11 x per jaar 18j tot 70j

15

80%

10%

10%

1 x per jaar

10

80%

10%

10%

Roze
Excursie

18j tot 70j

Landelijke
Soosdag

AutiRoze
Sinds 2017 is COC Eindhoven is een van de 9 regionale COC’s die AutiRoze aanbiedt.
AutiRoze is de bijeenkomst voor LHBTI+ met Autisme. Gezien de ligging is autisme veel
voorkomend in de regio. Dit geeft dus ook een hoge behoefte hieraan. AutiRoze
organiseerde in 2019 12 activiteiten. Zesmaal was er de leerzame meedenktank daarnaast
waren er de gourmet, gamenight, speeddate, workshop: kleding, barbecue en de pubquiz.
Tijdens een meedenktank worden er gezamenlijk ervaringen uitgewisseld over actuele
onderwerpen met betrekking tot homo- en biseksualiteit, genderidentiteit en autisme.
AutiRoze is tevens in de autismeweek, de fontys OSO studenten informatiemarkt, de GGzE
jubileumviering en tijdens andere gelegenheden aanwezig geweest. Daarnaast is AutiRoze
Eindhoven goed vertegenwoordigd in de online chat van AutiRoze en zijn we lid geworden
van het SVA, het samenwerkingsverband autisme zuidoost brabant
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Gemiddeld komen er tussen de 25 en 45 bezoekers. Er is daarbij een redelijke vaste groep
bezoekers die maandelijks terugkomt. Hierbij is duidelijk een splitsing in deelnemers
merkbaar die voor de denktank en die voor de sociale evenementen komen. AutiRoze wordt
georganiseerd door circa 6 vrijwilligers.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw Anders

deelnemers
Denktanks

6 x per jaar

18 – 50j

25 - 45

70%

20%

10%

Sociale

6 x per jaar

18 – 50j

25 – 45

70%

20%

10%

Evenementen

Jong&Out (12 t/m 18 jaar)
COC Eindhoven en regio is een succesvolle organisatie als het gaat over jongeren. Via
diverse activiteiten georganiseerd door en voor LHBTI+ jongeren. Want naast zichzelf op
school te zijn, hebben LHBTI+ jongeren nog steeds de behoefte om elkaar te ontmoeten in
een veilige omgeving waar herkenning plaats vindt. COC Eindhoven en regio organiseert
iedere maand verschillende activiteiten gericht op de LHBTI+ doelgroep.
Het Jong & Out Eindhoven team organiseerde c.a. 15 bijeenkomsten voor jongeren in de
leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Deze bijeenkomsten worden, op een enkele uitzondering na,
gehouden op de 1ste zondag van de maand. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we onder
andere een drag meeting gehad, zijn we naar Burger's Zoo gegaan en hebben we met
pasen paaseieren geschilderd.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw Anders

40%

50%

deelnemers
Jong & Out

15 x per jaar 12 – 18

15 – 30

10%

Expreszo/Max26 (18 t/m 26 jaar)
Expreszo Eindhoven heeft als doel een gezellige, maar ook veilige locatie te bieden voor
jongeren van 18 tot en met 26. Maandelijks organiseren we een baravond waar onze gasten
de gelegenheid hebben om gezellig te praten en wat te drinken. Er worden geregeld
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activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden om te zorgen dat onze gasten elkaar beter
leren kennen. Ook worden er veel activiteiten buiten de baravonden georganiseerd. Door al
deze activiteiten zorgen we ervoor dat LHBT+ jongeren met een minder groot sociaal
netwerk toch altijd een aanknopingspunt hebben om mensen te leren kennen.
De activiteiten worden georganiseerd door een team van 5 vrijwilligers en 1 coördinator. Alle
vrijwilligers vallen binnen de doelgroep, en kunnen makkelijk aansluiting vinden bij de
gasten. Er wordt veel aandacht besteed om met nieuwe mensen in contact te gaan om te
zorgen dat ze goed in de groep passen.
Naast de baravond iedere maand, organiseren we ook minstens 10 activiteiten per jaar.
Voorbeelden hiervan zijn: schaatsen, een gamenight, karaoke of een bingo. Ook zijn we een
keer naar Toverland gegaan.
Er is afgelopen jaar ook meer focus geweest op meer samenwerking met de andere
jongerengroepen: Jong en Out, en YUNGE. Naast de traditionele BBQ die al langere tijd
samen georganiseerd wordt, is er dit jaar ook een team opgericht dat specifiek als doel heeft
meer gedeelde activiteiten te organiseren. Zo is er een pub quiz en een spelletjesmiddag
georganiseerd.
We hopen met de keuze van activiteiten een zo groot mogelijk publiek aan te spreken, om
het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken, en ze een leuke dag of avond te bieden.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw Anders

deelnemers
Baravond

12 x per jaar 18 – 26j

25

60%

30%

10%

Activiteit

10 x per jaar 18 – 26j

15-20

60%

30%

10%

Young United Genders
Vanaf 2016 heeft COC Eindhoven en regio een groep voor transgender jongeren in de
leeftijdscategorie 12 tot en met 25 jaar. Iedere 2 maanden organiseert YUNGE op een
zondagmiddag in een buurtcentrum een meeting. Er wordt altijd begonnen met een
kringgesprek om elkaar voor te stellen. Daarna gaan de jongeren in kleine groepjes uit
elkaar om onderwerpen of vragen te bespreken die ze zelf kunnen inbrengen.
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Eens in het jaar is er bij YUNGE een familiedag. Op deze dag kunnen de jongeren
bijvoorbeeld hun ouders, broer, zus, vrienden of andere familieleden meenemen. Tijdens de
familiedag worden de deelnemers, net als bij de reguliere meetings, in kleine groepjes
opgesplitst om zelf ingebrachte onderwerpen te bespreken, de jongeren en familieleden
door elkaar. Aan het eind van deze dag is er ook altijd de gelegenheid om samen een hapje
te eten.
Sinds 2019 organiseert de jongerengroep ook workshops en uitjes in de maanden dat er
geen meeting is, zodat er iedere maand een activiteit is. Dit jaar hebben we voor het eerst
een assertiviteitstraining, zelfverdedigingsworkshop, mindfulnessworkshop en een
schaatsuitje georganiseerd. Daarnaast was er dit jaar in de zomer voor de tweede keer op rij
een zwemmiddag met een BBQ bij een van de jongeren thuis.
In november stond de meeting in het teken van de Transgender Gedenkdag die ieder jaar
op 20 november plaatsvindt. Tijdens deze meeting hebben we met z’n allen een
regenboogvlag met positieve boodschappen beschreven. Op deze manier wilde we de
transgender personen die door transfobie om het leven zijn gekomen herdenken maar
daarnaast ook vooral onszelf vieren.
Tot voorheen werd YUNGE bestuurd door Sylvia, die de groep ook heeft opgericht. In 2019
is er een nieuw team gekomen van 4 jonge vrijwilligers die ooit zelf als deelnemer bij de
groep begonnen zijn. Vanaf 2020 zullen zij de organisatie van YUNGE gaan overnemen,
Sylvia zal ter ondersteuning nog aanwezig zijn. Ook zullen de meetings in 2020 op een
andere locatie plaatsvinden omdat het buurtcentrum waar eerst de meetings eerst gehouden
werden gaat stoppen.

Activiteit

Frequentie

Leeftijd

Aantal
deelnemers

Man

Vrouw

Anders

Meetings

6 x per jaar

12 tot 25
jaar

20

0%

0%

100%

Workshops

6x per jaar

12 tot 25
jaar

5

0%

0%

100%

Familiedag

1x per jaar

12 tot 85
jaar

50

25%

25%

50%
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JEY

JEY is een initiatief dat eind 2019 van start is gegaan. Het betreft een samenwerking tussen
de drie jongerenteams binnen COC Eindhoven en regio: Jong&Out, Expreszo en Yunge. In
de zomer van 2019 werd tijdens de jaarlijkse gezamenlijke barbecue van Expreszo en
Jong&Out opgemerkt dat leden van de groepen zich nauwelijks mixten en dat de
doorstroom van Jong&Out naar Expreszo relatief laag was. De jongeren van YUNGE mixten
zich wel beter, maar hiervan was de opkomst laag.
Om de integratie tussen de drie jongerengroepen te bevorderen is JEY opgericht. In JEY
nemen vrijwilligers uit alle drie de teams plaats. JEY richt zich op de samensmelting van de
groepen door middel van leuke activiteiten waar de groep gemengd wordt met als doel
elkaar te leren kennen en zo de drempel tussen de verschillende groepen te verlagen en de
onderlinge doorstroom te verbeteren.
In November 2019 heeft de eerste activiteit plaatsgevonden. Dit betrof een spelletjesmiddag
waar we de deelnemers in teams ingedeeld werden en het tegen elkaar op moesten nemen.
De eerste activiteit was een succes; de opkomst was goed en er waren mensen uit de
diverse groepen aanwezig. Daarbij waren de deelnemers ook zeer enthousiast waardoor is
besloten dat JEY een apart team wordt wat vier maal per jaar een activiteit gaat
organiseren.

Activiteit

Frequentie Leeftijd Aantal

Man Vrouw Anders

deelnemers
Jongerenactiviteiten 1x

12 – 26j

25

40

30

30

Gendermore
Gendermore is een ontmoetingsbijeenkomst voor personen die zich als non-binair
identificeren of die op zoek zijn naar hun genderidentiteit. In 2019 zijn er 6 bijeenkomsten
georganiseerd. De frequentie van de bijeenkomsten was erg afwisselend; ze werden op
diverse data gedurende het jaar georganiseerd. Er werden reguliere bijeenkomsten en
bijeenkomsten die open staan voor vrienden en familieleden gehouden. In 2019 zijn er 5
reguliere bijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten bestaan uit het vormen van een
praatgroep, maar er is ook een bijeenkomst georganiseerd waar een activiteit werd
gehouden, namelijk picknicken.
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In de bijeenkomsten worden verschillende thema’s rondom gender besproken. Het gaat
erover hoe je erachter komt hoe je genderidentiteit in elkaar steekt, hoe je dit naar de
buitenwereld uit, welke genderexpressie je aanneemt en hoe je omgaat met (negatieve)
reacties en vragen. De opkomst van de bijeenkomsten ligt meestal rond de 10 personen,
soms wat hoger, soms wat lager. Bezoekers die al eerder zijn geweest komen in de meeste
gevallen vaker terug. Bij de familiebijeenkomsten zijn vrienden, ouders, broers, zussen,
partners, etc. ook welkom. De opkomst van deze bijeenkomsten ligt ongeveer rond de 20.
Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus meer op de ervaring van de familie van een nonbinair persoon.
Gendermore wordt georganiseerd door een coördinator. Daarbij worden de wensen en
behoefte van de deelnemers wel meegenomen in de invulling van de bijeenkomsten. Er is
binnen de groep veel ruimte om samen de bijeenkomsten vorm te geven.

Activiteit

Frequentie Aantal deelnemers

Reguliere bijeenkomst

5

10

familiebijeenkomst

1

20

Team Voorlichting
COC Eindhoven en regio geeft voorlichting over seksuele-en genderdiversiteit. De meeste
voorlichtingsactiviteiten spelen zich af op het voorgezet onderwijs. Al komen er ook steeds
vaker aanvragen vanuit het MBO en HBO.
Daarnaast gaf het voorlichtingsteam wederom een aantal voorlichtingsbijeenkomsten aan
docenten over hoe ze naast de voorlichting van het COC ook in de eigen lessen het LHBTI+
thema kunnen verwerken en was er persoonlijke begeleiding van leerlingen die op school uit
de kast wilden komen.
De voorlichtingen qua aantallen blijven stabiel, er is een lichte stijging geweest in de aantal
scholen. Sinds medio 2015 werkt het voorlichtingsteam alleen nog met gecertificeerde
voorlichters. Evaluatie van voorlichtingen door scholen en intervisie hebben daarmee een
plaats gekregen in de interne organisatie van het voorlichtingsteam.
Daarnaast hebben we in 2019 ook een doorstart gemaakt met het aanbod voor
basisscholen. COC Eindhoven en regio heeft hiervoor lesmateriaal voor leerkrachten
ontwikkeld. Het voornemen is om dit in 2020 verder uit te bouwen.
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Activiteit

Totaal

Totaal aan

Aantal

Aantal deelnemers

bezochte

uren/voorlichters gastlessen

scholen1)
Voorlichting

33

528 uur

264

Gemiddeld 20 leerlingen
per klas. Totaal 5.280
leerlingen en 264
docenten.

1)

Scholen hebben vaak meerdere locaties en/of schooltypes, dat is in dit getal niet
meegenomen.

Team Oud Roze – Roze50plus
Het team Oud Roze heeft gedurende 2019 geen activiteiten ontplooid. Het team heeft
gedurende 2019 wel geprobeerd om in contact te komen met instanties en zo roze ouderen
te bereiken, maar vond hier geen gehoor. Doordat gebleken is dat de doelgroep nauwelijks
te bereiken is liggen de werkzaamheden rondom Oud Roze momenteel stil.

Team 50+ ontmoetingsgroep
De 50+ ontmoetingsgroep bestaat uit circa elf LHBTI+ personen welke elke eerste
woensdagmiddag van de maand bij elkaar komen. Het gaat daarbij vooral om elkaar
versterken, ondersteunen en betrokken zijn bij elkaar als groep. De groep wil iets voor
elkaar kunnen betekenen.
De groep bestaat ondertussen al circa vijf jaren en tijdens de ontmoetingen wordt gesproken
over onderwerpen waar individuen mee bezig zijn. In sommige gevallen is er sprake van een
vooraf gekozen thema. Onderwerpen die ter sprake komen tijdens de ontmoetingen zijn
eenzaamheid binnen een relatie, levenstestament en afscheid nemen in het algemeen.
Daarnaast ontplooit de groep enkele activiteiten op locatie zoals een bezoek aan de Lochal,
Spoorzone Tilburg en lunch bij Barney’s.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal
deelnemers

Man Vrouw Anders

Werkgroepen
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Ontmoeting

12x per jaar

50 – 99

10 – 15

50% 50%

0%

jaar

Team Cocktail/GRWI
In december 2015 is het COCktail project van COC Eindhoven en regio van start gegaan
met een maatjes project, met als belangrijkste doel om LHBTI+ vluchtelingen uit hun sociale
isolement te halen. Het COCktail team staat in nauw contact met het Centraal Orgaan
Asielzoekers (COA), vluchtelingenwerk en Vluchtelingen in de Knel. In juli, 2016 werd de
eerste inloopmiddag georganiseerd onder de naam "Gay Refugee Walk-in" (GRWI) met
ongeveer 30 bezoekers. Deze inloopmiddag werd uiteindelijk een groot maandelijks
feest/evenement, en bleek een enorme behoefte te voorzien gezien het steeds groeiende
aantal bezoekers iedere maand.
Begin 2018 zijn we wegens de kosten over moeten stappen op een tweemaandelijkse
frequentie. Met extra hulp van diverse organisaties zoals COC NL, de AIDS Healthcare
Foundation (AHF) en SOA Aids NL uit Amsterdam, zijn deze bijeenkomsten mogelijk
gebleven. Op bijna elke bijeenkomst worden er door de AHF gratis HIV snel testen
uitgevoerd en Hepatitis B vaccinaties gegeven door de GGD Eindhoven. Eind 2018 groeide
het aantal bezoekers bij de GRWI enorm, naar rond de 300+ bezoekers. Vandaar dat de
bijeenkomsten niet meer in het COC pand pasten. Vanaf januari 2019 is het evenement
eerst naar de locatie De Bank verplaatst, en toen deze in de zomer de deuren moest sluiten,
is de GRWI naar De Oude Rechtbank op het Stratumseind verplaatst.
Behalve het grote feestelijke evenement, was er ook een behoefte aan kleinere meeting,
voor de groep LHBTI+ asiel zoekers en vluchtelingen uit eigen regio. Deze groep is dit jaar
enorm gegroeid vanwege enorm lange wachttijden bij de IND. Dus zijn we in 2019
begonnen met de COCktail Plus+ meetings. Om de andere maand, meetings met een
thema/onderwerp, wat we bespreken of een documentaire kijken of workshop geven met
een hapje en een drankje. Oorspronkelijk bedacht voor een groepje van 20-25 bezoekers,
maar toch ontvangen we nog iedere keer zo'n 35-45 leden.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal
deelnemers

Man Vrouw Anders
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Gay Refugee

6 x per jaar

Walk-in

18 – 45

300 - 350

60% 35%

5%

35 – 45

45% 35%

20%

jaar

Cocktail Plus+

6 x per jaar

18 – 45
jaar

De deelnemers van de Gay Refugee Walk-In en komen uit circa 55 verschillende landen en
komen naar de GRWI toe vanuit 25 verschillende AZC’s in Nederland. Deelnemers van
COCktail Plus+ komen uit eigen regio, AZC Weert, AZC Budel en Eindhoven

Team Horeca
Pand54 is het ontmoetingscafé van COC Eindhoven en regio. Hier kunnen LHBTI+
personen zich op een laagdrempelige manier ontmoeten. Het pand is op een rustige plek
gesitueerd zodat de privacy ook is gewaarborgd. Het café bestaat uit een bar en een
gezellige binnentuin en heeft een ruim assortiment aan verschillende dranken. De bar is het
gezellige en vrijblijvende ontmoetingsmoment en de ontmoetingslocatie voor vrijwilligers,
leden, bezoekers en sympathisanten van COC Eindhoven en regio. De bar is geopend op
dinsdagavond, vrijdagavond en zondagmiddag. Daarnaast wordt er vier maal per jaar een
netwerkborrel georganiseerd van 19:00 tot 21:00 uur waarbij LBHTI+ bedrijven en
professionals met elkaar in contact kunnen komen.

Activiteit

Frequentie

Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw Anders

deelnemers
Baravond

3x per week

Netwerkborrel 4x per jaar

18 – 99 jaar

15 - 60

65 %

30 %

5%

18 – 99 jaar

15 – 25

55 %

45 %

5%

Team 40plus
Team 40+ café stelt zich ten doel te zorgen voor opvang en ruimte voor een gesprek,
gecombineerd met gezelligheid, veiligheid en geborgenheid wat leidt tot een
drempelverlagend effect binnen Pand54. Elke derde zondag van de maand is er een
gastheer en hapjesman die samen met vast team van 6 vrijwilligers werken aan een fijne
ontspannen sfeer.

Werkgroepen
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Gedurende 2019 was er een stijgende lijn zichtbaar in de bezoekersaantallen van het 40+
café. Een van de hoogtepunten was de jaarlijkse BBQ in juli. Daarnaast zijn er diverse
andere thema’s geweest zoals muziek en koor optreden.

Activiteit

Frequentie

Leeftijd

Aantal

Man Vrouw Anders

deelnemers
40pluscafé

12 x per jaar

40 – 99 jaar

45 – 70

90% 10%

0

Roze Leesclub
Ook in 2019 is de leesclub iedere zes weken bij elkaar gekomen om een boek te bespreken.
De leeslijst wordt samengesteld door de leden, waarbij de keuze zich niet enkel tot ‘roze’
literatuur beperkt.

Activiteit

Frequentie

Leeftijd

Aantal

Man Vrouw Anders

deelnemers
Leesclub

9 x per jaar

18 – 80 jaar

11

30%

70%

0%
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Communicatie

Ook in 2019 is er verder gebouwd aan de communicatieactiviteiten van COC Eindhoven en
regio. Via de website en diverse sociale media proberen we een zo groot mogelijk bereik te
krijgen zodat onze activiteiten en nieuwsberichten zo breed mogelijk worden verspreid.
Er zijn vele tientallen berichten geplaatst op onze website, Facebook, Twitter en Instagram.
De Facebookpagina van COC Eindhoven en regio heeft eind 2019 1.655 volgers (2018:
1.619 volgers; 2017: 1.435 volgers; 2016: 1.044 volgers en 2015: 730 volgers). De
twitterpagina heeft 1.448 (2018: 1.374 volgers; 2017: 1.322 volgers; 2016: 1.202 volgers;
2015: 1.020 volgers).
Naast de sociale mediakanalen van COC Eindhoven en regio hebben diverse werkgroepen
van het COC hun eigen Facebookpagina met in totaal ruim 2.919 volgers (2018: 2.205
volgers; 2017 1.400 volgers).
Er zijn in totaal 13 nieuwsbrieven verzonden in 2019. (8 nieuwsbrieven in 2018). Ook
werden er diverse persberichten verspreid wat leidde tot een aantal artikelen in lokale en
landelijke media. Tevens zijn we in 2019 begonnen met de bouw van een nieuwe website.
Deze komt begin 2020 online. Op deze websites komen de diverse speerpunten van het
COC Centraal te staan.
Verder zijn er afspraken gemaakt met een drukkerij om voor een redelijk tarief posters en
flyers te laten drukken. Hier is in 2019 al gebruik van gemaakt door verschillende
werkgroepen.

Kascommissie
De kascommissie kwam in het verslagjaar 2019 één keer samen in aanloop naar de ALV
van 14 april 2019. Het verslag werd verwerkt in het verslag van deze ALV.

Vrouwenactiviteiten.
Er zijn in 2019 diverse activiteiten geweest die specifiek op vrouwen zijn gericht.
Zo organiseerde het activiteitenteam een wijnproeverij, mosselavond en snookermiddag.

Werkgroepen
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Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw Anders

0%

100%

deelnemers
Vrouwenactiviteiten 4 x per jaar

40 – 60

10 – 30

0%

jaar

Vrouwenactiviteiten 18 – 40 jaar
Gedurende 2019 ontstond het idee dat het tijd was voor vrouwenactiviteiten welke zich
richtte op een jongere doelgroep. Een team van drie dames heeft dit opgepakt en besloten
om ongeveer elke twee maanden een activiteit op te zetten. De eerste activiteit in 2019
bestond uit een pubquiz in oktober. Daarnaast is het team ook nog met een kleiner groepje
gaan poolen in december.

Activiteit

Frequentie Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw Anders

0%

100%

deelnemers
Vrouwenactiviteiten 2x

18 – 40
jaar

10 – 25

0%

Activiteiten
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Activiteiten
Vele activiteiten werden er georganiseerd in 2019. De volgende activiteiten willen we graag
even extra belichten:

Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 werd zoals elk jaar weer drukbezocht door
ongeveer 150 leden, vrijwilligers, vertegenwoordigers van LHBTI+ organisaties uit de regio
Eindhoven en enkele leden van de gemeenteraad Eindhoven. Sprekers waren diverse
vertegenwoordigers van Eindhovense LHBTI+ organisaties: COC Eindhoven en regio, Gay
Sportclub Kouros, Transgender Groep Eindhoven, Mannenakkoord, De Kringen en Outway.

Nationale Dodenherdenking
Zoals elk jaar werd er op initiatief van COC Eindhoven en regio vanuit de roze organisaties
op 4 mei een krans gelegd ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, met name voor de LHBTI+ slachtoffers die door hun seksuele geaardheid
vervolgd werden door de nazi’s. Na afloop van de kranslegging was Pand54 speciaal
geopend voor degenen die wilden napraten.

Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie
De Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT), jaarlijks op 17 mei, is een
dag waarop LHBTI+ organisaties aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de
sociale onwenselijkheid daarvan. De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die
dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte
van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Tot dan toe stond homoseksualiteit op
die lijst als psychische aandoening te boek. Het COC Eindhoven en regio heeft op deze dag
met een activiteit op 18septemberplein gestaan. Tijdens deze activiteit deelde vrijwilligers
van COC Eindhoven en regio in ludieke shirts knuffels uit aan voorbijgangers.

Coming out dag
Op 11 oktober was er de internationale Coming out dag. Op Coming out dag was COC
Eindhoven en regio aanwezig op het 18Septemberplein met een photoboot. Hierbij konden
voorbijgangers met onder meer regenboogvlaggetjes op de foto gaan.

Activiteiten
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Vrijwilligersdag

Onze vrijwilligers zijn goud waard. Zonder deze mensen, die zich belangeloos uit de naad
werken om de acceptatie van LHBTI+ personen in Nederland en de regio Eindhoven te
verbeteren, zou het COC zijn activiteiten niet kunnen uitvoeren. Op onze jaarlijkse
vrijwilligersdag (vrijdag 6 december) was het de beurt van het COC om iets terug te doen.
Na een mooie presentatie kregen de vrijwilligers een buffet en een kleine attentie
aangeboden.

Wereld Aidsdag
Op zondag 1 december was er bij COC Eindhoven en regio de mogelijkheid om stukjes
gebak te kopen om hiermee het Wereld Aids Fonds te steunen.

Check Up Day
In oktober werd de eerste Check Up Day georganiseerd in een geweldige samenwerking
met GGD Regio Zuid Oost Brabant.
Het doel van deze dag was tweeledig: voorlichting over allerlei seksueel gerelateerde zaken
die met de gezondheid te maken hebben zoals voorlichting over HIV, Prep voorziening door
GGD, SOA voorlichting, drugsgebruik in homoscene. Testen door GGD op hepatitis en HIV
testen door AHF (Aids Healthcare Foundation)
Deze eerste dag was een mooi succes, er werden 33 mensen getest op HIV en 25 op
Hepatitis. Bovendien werden de voorlichtingssessies bijgewoond door 80 geïnteresseerden.
Het vaste voornemen is om jaarlijks in samenwerking met de GGD een gezondheidsdag te
organiseren.

Fakkeltocht
In 2019 participeerde COC Eindhoven en regio wederom in de organisatie van de
Fakkeltocht. Met de Fakkeltocht geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich
willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar
centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie en respect naar elkaar, daar wil COC
Eindhoven en regio graag aan bijdragen. De organisatie van de Fakkeltocht bestaat uit de
Catharina kerk, COC Eindhoven en regio, de Fatih moskee, het Vredesbureau, Stichting
OVAA, Turkish Professional Network Eindhoven, World Peace Flame en de Eindhovense
Studenten Kapel.

Activiteiten
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Concreet houden de werkzaamheden van Team Fakkeltocht het volgende in:
•

Deelname aan de Fakkeltocht stuurgroep vergadering die de uitvoerende
organisatie aanstuurt.

•

PR en Communicatie verspreiden ten behoeve van de Fakkeltocht.

•

Voorverkoop van Fakkel-muntjes in Pand54 in de periode 5 december t/m 24
december.

•

Opening van Pand54 gedurende de tocht en aansluitend opening van Pand54 op
Kerstavond met mini buffet.

COC Eindhoven en regio draagt niet financieel bij, uitsluitend met uren die onze vrijwilligers
hier insteken.

Overzicht Activiteiten
In onderstaande tabel staan de extra georganiseerde activiteiten samengevat waarbij ook
alle extra georganiseerde ontmoetingsactiviteiten zijn meegenomen.

Activiteit

datum

Leeftijd Aantal

Man Vrouw Anders

deelnemers (%)

(%)

(%)

Nieuwjaarsreceptie

6 januari

18 – 99 j 150

45

45

10

Carnaval in Pand54

1 – 3 maart

18 – 99j

80

70

30

0

Paas-matinée

21 april

18 – 99j

45

70

30

0

Paasmaandag in

22 april

18 – 99j

30

70

30

0

Koningsdag

27 april

16 – 99j

35

40

40

20

Kranslegging

4 mei

18 – 99j

30

40

40

20

Euro-Songfestival

14 – 18 mei

18 – 99j

20-50

60

40

0

15 juni

18 – 99j

25

50

45

5

Pand54

voorrondes en finale
Nederlandse
Leeuwinnen
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22 juni

18 – 99j

30

70

25

5

Check Up Day

5 Oktober

18 – 99j

80

90

5

5

Vrijwilligers dag

2 December

16 – 70j

50

50

40

10

Fakkeltocht (Pand54)

24 december 18 – 70 j 45

45

45

10

Kerstavond met buffet 24 december 18j – 99j 40

45

45

10

18j – 99j 20

65

30

5

31 december 18j – 99j 45

65

30

5

Roze akkoorden
aterparty

(aansluitend op
Fakkeltocht)
Kerst in Pand54

25 & 26
december

Oud & Nieuw in
Pand54

Informatieverstrekking
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Informatieverstrekking
Ook in 2019 hebben we op diverse manieren de nodige informatie verstrekt:
•

zowel telefonisch als op e-mails die op het secretariaat binnen zijn gekomen op het
adres info@coceindhoven.nl;

•

op de website www.coceindhoven.nl dat door steeds meer mensen als
informatiebron wordt gebruikt;

•

aan verschillende kleine groepen en individuen

•

door onze werkgroep Voorlichting op diverse scholen;

•

aan studenten die in het kader van verschillende onderzoeksopdrachten contact met
het COC zoeken om deskundig advies in te winnen

•

door het Team jongeren dat jongeren helpt bij vragen omtrent hun coming-out;

•

door onze barmedewerkers tijdens de openingstijden van Pand54.

Vorming van vrijwilligers
In 2019 zijn er diverse scholingsbijeenkomsten geweest voor onze vrijwilligers
•

Basistraining voorlichting. Elke nieuwe voorlichter volgt de basistraining voorlichting
die vier keer per jaar gegeven wordt door COC Nederland.

•

Landelijke voorlichtersdag waar onze voorlichters workshops met de nieuwste
ontwikkelingen en methodes volgen.

•

Daarnaast organiseert COC Nederland enkele federatiedagen gericht op de
werkgroepen binnen de regionale COC’s. Ook hieraan nemen veel vrijwilligers deel.

Samenwerking: Verbinden en versterken
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Samenwerking: Verbinden en versterken
COC Eindhoven en regio investeert veel tijd en energie om LHBTI+ organisaties in de regio
Eindhoven met elkaar te verbinden en te versterken. Met vele organisaties hebben we
regelmatig overleg.
Met Kouros – de gay sportvereniging – is het contact en de samenwerking intensief.
Regelmatig stellen wij ons pand ter beschikking voor diverse activiteiten en vergaderingen
van Kouros.
COC Nederland constateert tevreden dat COC Eindhoven en regio een breed en
gevarieerd aanbod voor de LHBTI+ gemeenschap heeft én tot de sterkere verenigingen
binnen de federatie COC Nederland behoort.
Met Effe Anders onderhoudt COC Eindhoven en regio voornamelijk informele contacten.
Effe Anders maakt regelmatig gebruik van Pand54 voor bestuursvergaderingen en
activiteiten.
Stichting Transgendergroep Eindhoven (TGGE) heeft in 2016 haar organisatie
gewijzigd. De jongerengroep (YUNGE) is onderdeel geworden van COC Eindhoven en
regio. Yunge is de enige groep voor transgender-jongeren (vanaf 12 jaar) in Zuid Nederland.
De T&T avonden worden nu georganiseerd door Stichting TG040 waar we formele en
informele contacten hebben.
Met de in Eindhoven gevestigde landelijk opererende Stichting Outway is goed contact. Zo
heeft COC Eindhoven en regio aan Stichting Outway de gelegenheid geboden om op één
van de Max26 ontmoetingsavonden promotie te maken voor het zomerkamp dat Outway
jaarlijks organiseert. Verder werkt COC Eindhoven en regio samen met de GGD en Outway
in het project seksuele diversiteit.
Met Radar (Meldpunt Discriminatie) in Eindhoven zijn er oriënterende gesprekken geweest
over de samenwerking, hoe de aangiftebereidheid en de bereidheid om melden te maken
van discriminatie te vergroten.
Aan het Eindhovense gay-mannenkoor Mannenakkoord stelt COC Eindhoven en regio
Pand54 3 woensdagavonden per maand beschikbaar voor repetities.
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Aan de stichting Orpheus stelt COC Eindhoven en regio Pand54 maandelijks beschikbaar
voor bijeenkomsten. Orpheus is een onafhankelijk team met een verbondenheid met COC
Eindhoven en regio. Dit team organiseert iedere tweede woensdag van de maand een
bijeenkomst voor LHBTI+ personen binnen een heterorelatie en hun partners.
In 2019 is daarnaast de band met de GGD versterkt. Zo heeft COC Eindhoven en regio
samen met de GGD een check up day in pand54 georganiseerd.
COC Eindhoven en regio participeert in de organisatie van de Fakkeltocht en werkt daarin
samen met de Catharina kerk, de Fatih moskee, het Vredesbureau, Stichting OVAA,
Turkish Professional Network Eindhoven, World Peace Flame en de Eindhovense
Studenten Kapel.
Verder zijn er formele en informele contacten geweest met COC Nederland, gemeentelijke
instanties, politieke partijen, andere roze verenigingen (o.a Voorzittersoverleg tussen de
naburige COC’s (Tilburg, Breda en Den Bosch).

Regenboogplaform
Het regenboogplatform is voortgekomen uit de werkgroep Educatie & Dialoog van de Roze
Zaterdag. Eind maart 2014 werd de stichting Roze Zaterdag Eindhoven Roze Stad 2014
geconfronteerd met het uiteenvallen van de werkgroep Initiatieven. Hierdoor kwam o.a. de
werkgroep Educatie & Dialoog zonder voorzitter/coördinator te zitten. Voor de stichting Roze
Zaterdag Eindhoven Roze Stad 2014 werd het lastig om op korte termijn een nieuwe
werkgroep Initiatieven samen te stellen. Het bestuur van COC Eindhoven en regio heeft zich
daarop bereid verklaard om de voorzittersrol c.q. het coördinatorschap van de werkgroep
Educatie & Dialoog over te nemen. In 2015 werd de werkgroep Educatie & Dialoog
hernoemd naar Regenboogplatform. In 2019 vond er twee maal een gezamenlijk overleg
plaats tussen LHBTI+ organisaties in Eindhoven (Regenboog platform).
Taken van het regenboogplatform zijn verbinden, samenwerken, elkaar ondersteunen,
expertise delen in een vrijblijvend karakter.
Verbinden
In Eindhoven zijn veel organisaties actief bezig met het LHBTI+ thema. Voorbeelden zijn de
GGD, Gay Sportclub Kouros, Amnesty international, stichting NESE, OVAA, FNV
bondgenoten, Stichting Outway, Roze-in-Blauw, Effe Anders, Orpheus etc.
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Samenwerking: Verbinden en versterken
COC Eindhoven en regio wil deze organisaties samen brengen om elkaar te ontmoeten en
de lijnen tussen contactpersonen kort(er) te maken.
Samenwerken
Tijdens de bijeenkomsten van het regenboogplatform worden de lopende projecten
besproken met de deelnemende partners. Op deze manier vermijden we dat er in
Eindhoven verschillende projecten rond hetzelfde thema naast elkaar zullen lopen. Zo
vermijden we dat kostbare middelen, beroeps- en vrijwilligersuren verspild worden. Hierdoor
kunnen organisaties met elkaar in plaats van naast elkaar gaan werken
Expertise delen
Verschillende organisaties bieden producten aan die in elkaars verlengde liggen. Deze
producten kunnen wij dan meer op elkaar af stemmen en mogelijk hierdoor verbeteren. In
het kader van de eigen ambitie van het COC Eindhoven en regio om een kennis- en
expertisecentrum te zijn is contact met deze organisaties noodzakelijk.
Deelnemers Regenboogplatform
1. COC Eindhoven en regio
2. Amnesty International
3. FNV Roze
4. ChristenQueer
5. De Kringen
6. Effe Anders
7. GGD Brabant Zuidoost
8. Gay Sportclub Kouros
9. Gay-mannenkoor Mannenakkoord
10. Van Abbe Queer Constituency
11. Orpheus
12. Roze ouderen ambassadeur
13. Stichting Outway
14. OVAA
15. Radar
16. Roze in Blauw
17. Stichting Nese
18. Transgendergroep Eindhoven
19. Zelfhulpnetwerk
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20. ZsaZsa feest (komen niet naar vergaderingen)
21. Beleidsmedewerker diversiteit gemeente Eindhoven
22. HIV Vereniging regio Brabant
23. Compass

Gemeente & Raadsleden (Regenboogakkoord)
In 2017 zijn we gestart met het evalueren samen met de politieke partijen van het
regenboogakkoord 14-18. In januari 2018 hebben tien partijen het vernieuwde
regenboogakkoord ondertekend. Een akkoord waarin aangegeven wordt waar de
raadsleden zich voor in willen zetten en hoe diversiteitsbeleid, zonder extra financiële
middelen, een plekje kan krijgen binnen het gehele gemeentelijke beleid. Gedurende 2019
heeft COC Eindhoven en regio een maal raadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst om
het regenboogakkoord onder de aandacht te brengen. Daarnaast onderhoudt COC
Eindhoven en regio goed contact met de beleidsmedewerker diversiteit binnen de gemeente
Eindhoven en wordt waar mogelijk hier actief samengewerkt.

Overzicht samenwerkingen
Samenwerking

Frequentie

Omschrijving

Amnesty International

regelmatig

Faciliteren Pand54 voor vergaderingen

Trainbow

1x

Bijeenkomst in Pand54 van workplace pride
groep van de Nederlandse spoorwegen

Roze50plus

5x

Intervisie bijeenkomsten in Pand54

Kouros

6x

Faciliteren Pand54 voor
activiteiten/vergaderingen

Regenboogplatform

1x

Overleg in Pand54 tussen LHBTI+
organisaties uit regio Eindhoven in Pand54.

Effe Anders

6x

Bestuursvergaderingen en activiteiten in
Pand54

Mannenakkoord

Wekelijks

Repetitieruimte in Pand54

Pink-ASML

2x

Workplace pride groep van ASML,
netwerkborrels in Pand54

Samenwerking: Verbinden en versterken
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Stichting Outway

6x

Diverse vergaderingen in Pand54

Samarium

2x

Vergadering voor vereniging van jongeren
met BDSM gevoelens in Pand54

Orpheus

10x

Ontmoetingsbijeenkomsten in Pand54.

Regionale werkgroep

4x

Bijeenkomst georganiseerd door de GGD-

seksuele diversiteit
Stuurgroep seksuele

BZO; locatie GGD
4x

diversiteit
Landelijk overleg

Bijeenkomst georganiseerd door de GGDBZO; locatie GGD

1x

Bijeenkomsten georganiseerd door COC
Nederland; Locatie divers

Informatie en advies verstrekking
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Informatie en advies verstrekking
In onderstaande tabel een overzicht van de manier waarop (algemene) informatie verstrekt
is:

Activiteit

Frequentie

Leeftijd

Algemene Informatie verstrekking

>150 x per jaar

13 – 99 jaar

50 x per jaar

13 – 99 jaar

10 x per jaar

13 – 99 jaar

Activiteit

Frequentie

Extra informatie

Website

Doorlopend

21.500 bezoeker per jaar

via mail
Algemene Informatie verstrekking
via telefoon
Advies en opvang via 1 op 1
gesprekken in Pand54

Communicatie

(2018: 21.000)
Digitale Nieuwsbrief

13 x per jaar

Voor leden en

2018: 8

belangstellenden.

Facebook COC Eindhoven en

2 à 3 berichten

1.655 volgers (2018: 1.619)

subpagina’s

per week

Subpagina’s: 2.919 volgers
(2018: 2.205)

Social Media- Twitter

Circa 52 tweets 1.448 volgers (2018: 1.374)

Instagram

Circa 65 posts

982 volgers (2018: 846)

Flyers en Posters

Doorlopend

Vooral uitgereikt op scholen
(ca 3500), via organisaties
waarmee we samenwerken
en gayhoreca.

Slotwoord
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Slotwoord
Een dankwoord aan onze vrijwilligers die de vele werkzaamheden van COC Eindhoven en
regio mogelijk maken mag natuurlijk niet ontbreken. Vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten om de acceptatie van LHBTI+ personen in de regio Eindhoven daadwerkelijk
inhoud geven. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Zonder haar vrijwilligers zou COC
Eindhoven nergens zijn. In 2019 waren er zo'n 80 vrijwilligers actief bij COC Eindhoven en
regio, op allerlei verschillende manieren. Wij zijn er dan ook enorm trots op dat onze
vrijwilligersclub nog steeds groeit.
Natuurlijk danken we ook onze leden voor hun steun aan het werk van COC Eindhoven en
regio. Eveneens een dankwoord aan de vele organisaties en instellingen waar we mee
samenwerkten en inspiratie opdeden.
Als bestuur zijn we trots op wat er het afgelopen jaar is neergezet door onze vrijwilligers
waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden.
Namens het bestuur van COC Eindhoven en regio nogmaals hartelijk dank aan iedereen die
zich verbonden voelt met onze organisatie.

Contactinformatie
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Contactinformatie
Contact informatie van bestuurders van COC Eindhoven en regio.

Naam

Functie

E-mail

Bianca van

Voorzitter

voorzitter@coceindhoven.nl

Naomi Misseyer

Secretaris

n.misseyer@coceindhoven.nl

Hans van Winkel

Penningmeester

penningmeester@coceindhoven.nl

Ivar Voets

Pandbeheer en Horeca

i.voets@coceindhoven.nl

Sylvia Kuijpers

Algemeen Bestuurslid

Yunge@coceindhoven.nl

Kaathoven

YUNGE
Jarno de Vroom

Communicatie

j.de.vroom@coceindhoven.nl

Telefonisch is het bestuur bereikbaar via 040 – 245 57 00.
Voor algemene vragen kan gemaild worden naar info@coceindhoven.nl
Voor voorlichting kan gemaild worden naar voorlichting@coceindhoven.nl
Het bestuur als geheel kan worden gemaild door een mail te sturen naar
bestuur@coceindhoven.nl.

Organisatie gegevens
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Organisatie gegevens
COC Eindhoven en regio
Prins Hendrikstraat 54,
5611 HL Eindhoven
Tel 040 – 245 5700
www.coceindhoven.nl

www.facebook.com/coceindhoven

www.twitter.com/coceindhoven
www.instagram.com/coceindhoven/

