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Voorwoord 

Voor u ligt jaarplan 2021. 

2019 was een goed jaar voor COC Eindhoven en regio, waarin we doorgegroeid zijn in het 

aantal leden en activiteiten. In 2020 gaf ons dat de mogelijk om daarop verder te werken en 

onze activiteiten nog verder uit te diepen en versterken. 

Echter, vanaf maart 2020 ziet de wereld er anders uit. Het Corona virus en de maatregelen 

daaromtrent hebben een enorme invloed gehad op de activiteiten van het COC Eindhoven 

en regio. In mei zijn we weer gestart met besloten bijeenkomsten en in juni zijn we gestart 

met een beperkt aantal open avonden. De voorlichtingen hebben stilgelegen, maar we zijn 

aan de slag om de mogelijkheden voor een digitaal aanbod voor scholen te onderzoeken en 

gaan we in september 2020 weer het gesprek aan met scholen voor live voorlichtingen.  

Met de GGD hebben we maandelijks overleg over de stand van zaken rondom de SOA-

testen, ontwikkelingen rondom PREP en welke communicatiemiddelen we als COC 

Eindhoven en regio in kunnen zetten om de informatie en ontwikkelingen binnen de GGD 

meer bekendheid te geven binnen de doelgroep.  

Zoals we tussen maart en augustus 2020 hebben gezocht naar mogelijkheden om 

activiteiten te organiseren, voorlichtingen te geven en de linken met andere organisaties 

blijvend te versterken, willen we ook in 2021 hiermee verder gaan. Daarbij aangegeven dat 

in dit jaarplan een hoop mooie plannen staan, maar we natuurlijk altijd uitgaan van datgene 

wat kan, binnen de maatregelen die er zijn. Onze inzet blijft het vergroten van de 

emancipatie van LHBTI’s in Eindhoven en omgeving en het verstevigen van de 

samenwerking met andere (roze) organisaties in Eindhoven.  

In 2021 willen wij dan ook voortbouwen op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd, 

rekening houdend met de mogelijkheden die er zijn. In dit jaarplan kunt u in grote lijnen de 

activiteiten die het COC Eindhoven in 2021 wil gaan uitvoeren, lezen. 

Tot slot, een woord van dank aan alle vrijwilligers die de afgelopen jaren onze vereniging zo 

groot hebben gemaakt, een enorme flexibiliteit hebben laten zien tussen maart 2020 en 

augustus 2020 en nog steeds ongelooflijk veel uren zich inzetten voor onze vereniging en de 
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(zichtbaarheid van de) LHBTI+ community. Zonder de inzet van al onze vrijwilligers zouden 

we niet staan waar we nu staan! 

Namens het bestuur van COC Eindhoven en regio, 

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. COC Eindhoven en regio telt ruim 300 

leden en circa 80 vrijwilligers.  

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, 

Nederwetten 

Waalre 

Eersel Oirschot  

Eindhoven   

 

In het onderhavige gebied wonen ruim 750.000 mensen, waarvan bijna 1/3 in de gemeente 

Eindhoven. Hierbij 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 vorderen 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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Doelstellingen voor 2021 

COC Eindhoven en regio kent geen eigen overkoepelend strategisch kader. Wel is bij het 

stellen van de strategische doelstellingen rekening gehouden met het strategisch kader van 

het COC getiteld ‘Samen Sterk’ welke loopt van 2019 tot 2022. Bij het formuleren van haar 

strategische doelstelling heeft COC Eindhoven en regio haar organisatie in vijf domeinen 

onderverdeeld. Deze domeinen zijn als volgt: 

Domein 1: Jongeren en onderwijs 

Domein 2: Pand54 en ontmoetingen 

Domein 3: Zorg en Welzijn 

Domein 4: Interne organisatie 

Domein 5: Communicatie 

De strategische doelstellingen van COC Eindhoven en regio voor het jaar 2019:  

• COC Eindhoven en regio creëert een laagdrempelige en veilige ontmoetingsruimte 

voor LHBTI+ personen (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio vergroot de zichtbaarheid van de LHBTI+ gemeenschap in 

de maatschappij (SD 2).  

• COC Eindhoven en regio stimuleert de onderlinge samenwerking tussen 

organisaties die bezig zijn met het LHBTI+ thema met respect voor de identiteit en 

onafhankelijkheid van de organisaties (SD 3).  

• COC Eindhoven en regio is een informatie- en expertisecentrum op het gebied van 

het LHBTI+ en genderthema (SD 4).  

• COC Eindhoven en regio is een actieve partner voor de lokale en provinciale 

overheden op het gebied van LHBTI+ en genderproblematiek (SD 5).  

• COC Eindhoven en regio geeft COC Nederland een platform om haar werking op 

lokaal en provinciaal niveau uit te bouwen (SD 6).  

• COC Eindhoven en regio bevordert de samenhang binnen de LHBTI+ bewegingen 

in Eindhoven en Noord-Brabant (SD 7).  

• COC Eindhoven en regio streeft ernaar om over een gebouw te beschikken om haar 

activiteiten te garanderen (SD 8).  
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• COC Eindhoven en regio streeft naar een diversificatie van haar inkomstenbronnen 

(SD 9). 

De strategische doelen worden in de komende pagina’s vertaald in een groot aantal 

concrete activiteiten die COC Eindhoven en regio in het jaar 2021 gaat uitvoeren. Deze 

concrete activiteiten zijn onze operationele doelstellingen.   

In het kader van COVID-19 dient een kanttekening bij de gestelde doelen voor 2021 

gemaakt te worden. Vanwege de mogelijk effecten die COVID-19 ook nog in 2021 kan 

hebben kan het zo zijn dat activiteiten uiteindelijk in een andere vorm (bijv. online) of met 

een andere frequentie gehouden zullen worden. Zo is het bijvoorbeeld een optie dat 

activiteiten vaker plaats zullen vinden, maar voor een kleiner gezelschap. Daarbij zullen 

sommige activiteiten in het geval van een opleving van COVID-19 mogelijk geen doorgang 

vinden.  

  



Pg. 08 
 

Jaarplan 
   

 

 

Domein 1: Jongeren en Onderwijs 

COC Eindhoven en regio is een succesvolle organisatie als het gaat over jongeren. 

LHBTI+ jongeren hebben ook in deze tijd nog behoefte om elkaar te ontmoeten in een 

veilige omgeving. COC Eindhoven en regio organiseert dan ook maandelijks diverse 

activiteiten welke gericht zijn op deze specifieke doelgroep.  

Ook in 2021 zullen er weer maandelijks Jong&Out-meetings voor jongeren tot en met 18 

jaar georganiseerd worden. Voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar zijn er in 2021 

weer de maandelijkse Max26 baravonden en de Expreszo activiteiten. Daarnaast bestaat 

er sinds 2016 een groep speciaal voor transgender jongeren in de leeftijd van 12 tot en 

met 26 jaar genaamd YUNGE (Young United Genders). Tot slot is in 2019 JEY opgericht. 

JEY betreft een samenwerking tussen de drie eerder genoemde jongerengroepen (Jong & 

Out, Expreszo en YUNGE) om de verbinding en doorstroom tussen deze groepen te 

versterken.  

Team Voorlichting zal in 2021 verder gaan met het geven en uitbouwen van de 

voorlichting aan scholen. Het aanbod richt zich zowel op het primair als het voorgezet 

onderwijs en is er ook aanbod voor ouders en docenten om zodoende de acceptatie van 

seksuele diversiteit en genderidentiteit te vergroten. Daarnaast is er binnen het team 

voorlichting ook iemand aangewezen die zich specifiek toespits op GSA (Gender & 

Sexuality) netwerken.  

De volgende doelstellingen zijn specifiek toegespitst op het domein jongeren: 

• COC Eindhoven en regio organiseert op jaarbasis twaalf activiteiten voor 

minderjarige LHBTI+ jongeren tot en met 18 jaar (Jong & Out) (SD 1).   

• COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een activiteit speciaal voor 

transgenderjongeren in de leeftijd van 12 t/m 26 jaar (YUNGE) (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor familie van 

transgender jongeren (SD 1)  

• COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een activiteit voor jongeren in de 

leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar (Expreszo/Max26) (SD 1).  

• Update: COC Eindhoven en regio organiseert tien keer per jaar een extra activiteit 

voor jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar (Expreszo) (SD 1).    

• COC Eindhoven en regio organiseert voorlichtingen op scholen van het voortgezet 

onderwijs (SD 2).  
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• COC Eindhoven en regio organiseert voorlichtingen op scholen van het primair 

onderwijs (SD 2).  

• COC Eindhoven en regio ondersteunt GSA-netwerken op Eindhovense middelbare 

scholen (SD 2). 

• COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit voor docenten om ze kennis te 

laten maken met het GSA-thema (SD 4). 

• COC Eindhoven en regio participeert op de landelijke overleggen van de Jong&Out 

community, Expreszo en de voorlichtingsgroepen van de COC-lidverenigingen (SD 

4 en 6).   

• Nieuw: COC Eindhoven organiseert een viertal activiteiten per jaar waarbij de 

verbinding tussen de jongerengroepen centraal staat (JEY) (SD 1) 

• COC Eindhoven en regio organiseert een overleg met alle organisaties die bezig 

zijn met voorlichtingen in Eindhoven (SD 6).  

• COC Eindhoven en regio organiseert een overleg met alle organisaties die bezig 

zijn met het LHBTI+ jongerenthema in Eindhoven en regio (SD 6).  
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Domein 2: Pand54 en ontmoeten 

In een tijd van online communities blijft onverminderd de behoefte bestaan om elkaar 

binnen de LHBTI+ gemeenschap te ontmoeten. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen versterken hun eigen positie binnen de maatschappij 

wanneer ze kunnen terugvallen op een gemeenschap waar ze welkom zijn.      

Daarom zet COC Eindhoven en regio zich in om tal van ontmoetingen (individueel en 

groepsgewijs) te laten plaatsvinden in Pand54. 

• COC Eindhoven en regio garandeert vaste openingstijden van Pand54 (SD 1,8).  

• COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een activiteit voor de 40Plus 

groep (SD 1).   

• Nieuw: COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een activiteit voor de 

50Plus groep (SD 1).   

• COC Eindhoven en regio organiseert de voorrondes voor het landelijke COC-

songfestival (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio organiseert vijf keer per jaar een activiteit specifiek voor 

lesbische, biseksuele en transgendervrouwen (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio organiseert viermaal per jaar een activiteit specifiek 

gericht op LHBTI+ vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 40 jaar (SD 1) 

• COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit naar aanleiding van de 

Internationale dag tegen homo- en transfobie (IDAHO) op 17 mei (SD 2).  

• COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit naar aanleiding van de Coming 

Out Day op 11 oktober (SD 2).   

• COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit naar aanleiding van Wereld Aids 

dag op 1 december (SD 2).  

• COC Eindhoven en regio organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de 

LHBTI+ gemeenschap en haar sympathisanten (SD 3,7).  

• COC Eindhoven en regio organiseert vier keer per jaar een Roze Netwerkborrel 

voor de roze netwerken van bedrijven en instellingen in de regio Eindhoven (SD 7) 

• COC Eindhoven en regio organiseert tweemaandelijks een bijeenkomst voor de 

doelgroep non-binaire genderidentiteit. (Gendermore).    
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Domein 3: Zorg en Welzijn 

In dit werkgebied (voorheen werd dit beleid voor speciale doelgroepen genoemd) zet COC 

Eindhoven en regio zich samen met partners in voor diverse groepen in de samenleving. 

Zo zijn er diverse activiteiten voor LHBTI+ personen met een verstandelijke beperking 

(samen met KansPlus/MEE Eindhoven), LHBTI+ personen met een Autisme Spectrum 

Stoornis, en LHBTI+ personen in een heterorelatie (samen met Orpheus).   

In 2021 zullen ook de activiteiten voor LHBTI+ personen met een asiel- en migratie 

achtergrond (Cocktail) worden voortgezet. Voor het Cocktail project kunnen asielzoekers 

gekoppeld worden aan een maatje en worden er meetings georganiseerd. Tijdens deze 

meetings kunnen LHBTI+ vluchtelingen en asielzoekers uit de regio elkaar kunnen 

ontmoeten in een veilige omgeving.   

 

• COC Eindhoven en regio participeert in de organisatie van de Fakkeltocht (24 

december) (SD 2).  

• COC Eindhoven en regio organiseert tweemaandelijks een activiteit voor LHBTI+ 

personen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (SD 1).   

• COC Eindhoven en regio organiseert tweemaandelijks een meedenktank voor 

LHBTI+ personen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio organiseert tienmaal per jaar een activiteit voor LHBTI+ 

personen met een (verstandelijke) beperking (SD 1).   

• COC Eindhoven en regio organiseert tienmaal per jaar een bijeenkomst voor 

LHBTI+ personen in een heterorelatie (Orpheus) (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio biedt LHBTI+ personen met een migratie- en asiel 

achtergrond de mogelijkheid aan om deel te nemen aan het maatjesproject. (SD 1, 

6) 

• COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een Cocktail Plus+ avond waarop 

LHBTI+ personen met een migratie- en asielachtergrond elkaar in een veilige 

omgeving kunnen ontmoeten. Dit evenement richt zicht specifiek op de LHBTI+ 

statushouders die in Eindhoven en omgeving wonen en LHBTI+ vluchtelingen die in 

een AZC in onze regio verblijven (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio maakt het thema van de roze ouderen zichtbaar in de 

maatschappij (SD 2).   
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• COC Eindhoven en regio organiseert (met partners) een zichtbaarheidscampagne 

bij instellingen voor mensen met een (verstandelijke) beperking (SD 2).   

• COC Eindhoven en regio organiseert (met partners) een activiteit in naar aanleiding 

van de Transgendergedenkdag op 7 augustus (SD 2).   

• COC Eindhoven en regio organiseert voorlichtingen voor organisaties die actief zijn 

voor ouderen (SD 4).  

• COC Eindhoven en regio biedt voorlichtingen aan (niet roze) partners over het 

LHBTI+ thema (SD 4).  

• COC Eindhoven en regio participeert op landelijke ontmoetingsmomenten over het 

thema voor LHBTI+ personen met een (verstandelijke) beperking (SD 4)  

• COC Eindhoven en regio nodigt de wethouder van diversiteit uit op een activiteit van 

de vereniging (SD 5)  

• COC Eindhoven en regio nodigt periodiek leden van de gemeenteraad uit voor het 

checken van het roze stembusakkoord (SD 5).  

• COC Eindhoven en regio verzorgt mede voorlichting aan nieuwkomers in Eindhoven 

in het kader van de participatiewet (SD 4).  
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Domein 4: Interne Organisatie 

De afgelopen jaren is COC Eindhoven en regio blijven groeien. Hierdoor is het 

noodzakelijk om onze werkprocessen te blijven verbeteren.  Zoals bijvoorbeeld een goede 

budgettracking om te bewerkstelligen dat de gerealiseerde begroting beter overeenkomt 

met de vastgestelde begroting.  

De concrete doelstellingen staan hieronder vermeld.  

• COC Eindhoven en regio stelt haar pand ter beschikking aan bevriende organisaties 

(SD 1).  

• COC Eindhoven en regio organiseert twee keer per jaar een overleg tussen de 

coördinatoren van de diverse teams en vertegenwoordigers van het bestuur (SD 1).  

• COC Eindhoven en regio werkt samen met Stichting Supportpunt om haar 

werkprocessen te professionaliseren (SD 1).   

• COC Eindhoven en regio organiseert op regelmatige basis overleg met haar 

partnerorganisaties.    

• COC Eindhoven en regio organiseert twee keer per jaar een overleg tussen alle 

LHBTI+ organisaties in de regio (Regenboogoverleg) (SD 3).  

• Het bestuur van COC Eindhoven en regio vergadert iedere drie weken (SD 4).  

• COC Eindhoven en regio werkt aan de uitvoering van het roze stembusakkoord (SD 

6).  

• COC Eindhoven en regio legt namens de Eindhovense LHBTI+ organisaties een 

krans tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei (SD 2).  

• COC Eindhoven en regio bespreekt minimaal één keer per jaar met de gemeente 

Eindhoven over de taak die de gemeente ziet voor onze organisatie (SD 6).   

• COC Eindhoven en regio participeert in (en organiseert) een overleg met de 

naburige COC-lidverenigingen: COC Noordoost-Brabant, COC Limburg, COC 

Tilburg-Breda en omgeving (SD 6).  

• COC Eindhoven en regio heeft minstens één keer per jaar een formeel contact 

gehad met iedere Eindhovense/Noord-Brabantse LHBTI+ organisatie (SD 7).  

• COC Eindhoven en regio streeft ernaar om in 2021 één keer per jaar informeel 

aanwezig te zijn op een activiteit van iedere Eindhovense/ Noord-Brabantse LHBTI+ 

organisatie (SD 7).  
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Domein 5: Communicatie 

Onze activiteiten moeten zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht worden van onze 

doelgroep. Daarvoor hebben we een aantal middelen beschikbaar zoals de website, 

nieuwsbrief en social media. Naast het inzetten van deze middelen zal COC Eindhoven en 

regio regelmatig de publiciteit zoeken via persberichten en zal zij ook (partner)organisaties 

benaderen om onze standpunten en activiteiten uit te dragen.   

• COC Eindhoven en regio maakt haar activiteiten bekend via website, nieuwsbrief 

en sociale media (SD 1,2).  

• Update: COC Eindhoven en regio verstuurt minimaal twee persberichten in 2021 

naar de media (SD 2).   

• Update: COC Eindhoven en regio verstuurt minimaal vier maal per jaar een 

nieuwsbrief (SD 2). 

• COC Eindhoven en regio sluit aan bij initiatieven van de gemeenten in onze regio 

op het gebied van tolerantie (SD 3).  

• COC Eindhoven en regio participeert in de overleggen van de gemeente 

Eindhoven (SD 3).  

• COC Eindhoven en regio profileert zich als expertisecentrum en organiseert 

hierover een zichtbaarheidscampagne (SD 4).  

• COC Eindhoven en regio nodigt alle colleges van burgemeester en wethouders 

van de gemeenten in de regio uit op onze nieuwjaarsreceptie (SD 5).  

• COC Eindhoven en regio stimuleert het lidmaatschap van het COC (SD 6).  

• COC Eindhoven en regio bewaakt de kwaliteit van het merk COC Eindhoven en 

regio (SD 7).   
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Financiën 2021 

COC Eindhoven en regio is een regionaal LHBTI+ expertisecentrum waarvoor we een 

solide financiële basis nodig hebben. In 2017 is de organisatie gestart met de 

samenwerking met stichting Supportpunt om de financiële processen te 

professionaliseren. Ook voor 2021 zal deze samenwerking gecontinueerd worden.  

De kernactiviteiten van COC Eindhoven en regio zijn en blijven het geven van voorlichting 

aan diverse groepen, instellingen en individuen en het bieden van een veilige thuishaven 

voor iedereen binnen de LHBTI+ gemeenschap.    

In de begroting 2021 is een totaaloverzicht opgenomen van alle kosten van COC 

Eindhoven en regio. De begroting 2021 is gebaseerd op de geëxtrapoleerd cijfers tot 1 juli 

2020 en de jaarcijfers van 2019. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden 

met de impact van COVID-19.   
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Contactinformatie 

Contact informatie van bestuurders van COC Eindhoven en regio.  

Naam Functie E-mail 

Bianca van 

Kaathoven 

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  

 

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.  

  

mailto:voorzitter@coceindhoven.nl
mailto:n.misseyer@coceindhoven.nl
mailto:penningmeester@coceindhoven.nl
mailto:i.voets@coceindhoven.nl
mailto:info@coceindhoven.nl
mailto:voorlichting@coceindhoven.nl
mailto:bestuur@coceindhoven.nl
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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/ 

 

http://www.facebook.com/coceindhoven
http://www.twitter.com/coceindhoven
http://www.instagram.com/coceindhoven/

