
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG OVER 2017 

  



 

 
2 

  

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .............................................................. 2 

1 INLEIDING ................................................................... 4 

2 VERENIGING ....................................................................................... 5 

2.1 Leden ................................................................................................................ 5 

2.2 Bestuur .......................................................................................................................................................5 

2.3 Werkgroepen en coördinatoren .................................................................................................................6 

2.4 Vrijwilligers, werknemers, stagiairs en deskundigheidsbevordering ...........................................................6 

2.5 Federatie COC Nederland ...........................................................................................................................7 

2.7 Overzicht uitgave werkgroepen ..................................................................................................................8 

3 HORECA EN ONTMOETING ....................................................................................................9 

3.1 De Kroon.....................................................................................................................................................9 

3.2 Horeca-werkgroep ......................................................................................................................................9 

3.3 Omgekeerde Integratie ............................................................................................................................. 10 

3.4  Themafeesten op de zaterdagavond ......................................................................................................... 11 

3.5 Vrouwencafé: Sunday Times ..................................................................................................................... 11 

3.5 COCktail LHBTI-vluchtelingen.................................................................................................................... 12 

4 JONGEREN EN ONDERWIJS ..................................................................................................12 

4.1 Voorlichtingen op scholen ........................................................................................................................ 12 

4.2 Jong en Out (13 – 18 jaar) ......................................................................................................................... 14 

4.3 Informatievoorziening aan scholieren en jongeren ................................................................................... 14 

4.4 Universiteit en EL CID ............................................................................................................................... 15 

5 SENIOREN EN OUDEREN ......................................................................................................15 

5.1 40 + café werkgroep ................................................................................................................................. 15 

6 TRANS*INITIATIEF ...............................................................................................................16 



 

 
3 

  

7 POLITIEK EN DIVERSITEITSBELEID .............................. 17 

7.1  Politiek en overheid ............................................................. 17 

7.2 Nieuwe LHBTI-ambtenaar .................................................... 17 

7.3. Buiten Leiden....................................................................... 17 

7.4 Zichtbaarheid en acceptatie............................................................................ 17 

7.5 Beleid/subsidies en regenbooggelden Regenbooggelden en subsidies ........... 20 

8 GEZONDHEID EN WELZIJN ...................................................................................................22 

8.1 Coming out gespreksgroep ....................................................................................................................... 22 

8.2 Werkgroep roze wensouders .................................................................................................................... 22 

8.3 Hepatitis B-inentingen en Man tot Man ................................................................................................... 23 

8.4 HIV Café .................................................................................................................................................... 23 

9 CULTUUR & GESCHIEDENIS .................................................................................................24 

9.1 Werkgroep geschiedenis ........................................................................................................................... 24 

10 PR EN COMMUNICATIE ....................................................................................................24 

10.1 Werkgroep PR en communicatie............................................................................................................... 24 

10.3 Nieuwsbrief .............................................................................................................................................. 25 

10.4 Pers/media ............................................................................................................................................... 25 

11 ALGEMENE GEGEVENS ....................................................................................................25 

11.1 Adressen ................................................................................................................................................... 25 

11.2 Ledenadministratie ................................................................................................................................... 26 

SLOTWOORD ..............................................................................................................................26 

COLOFON ...................................................................................................................................26 
 

 

 

 

 



 

 
4 

  

 

1 Inleiding 

In 2017 kende de vereniging een overwegend goed jaar en de 

vrijwilligers maakten gebruik van de positieve energie die COC 

Leiden uitstraalde. Een goede samenwerking tussen bestuur en vrijwilligers 

bracht COC Leiden een flinke hoeveelheid resultaten waar iedereen trots op 

mag zijn. Midden in het Leidse leven was COC Leiden in 2017 betrokken bij 

verschillende maatschappelijke activiteiten al dan niet rond (LHBTI-) emancipatie. Ook wisten anderen 

ons te vinden als zij hulp zochten bij LHBTI-emancipatiekwesties. 

 

Voor het bestuur was het echter een behoorlijk zwaar en minder positief jaar dan gehoopt en verwacht. 

Allereerst was er natuurlijk het plotselinge overlijden van onze oud-penningmeester Paul van Cleef. De 

bestuursleden waren daarvan begrijpelijkerwijs zeer ontdaan. Te jong en te onverwacht iemand 

verliezen waar je, niet veel eerder, zo intensief mee hebt samengewerkt dat maakte ons zeer verdrietig. 

Daarnaast was de kwestie met de kascontrolecommissie voor het bestuur zeer tijdrovend en het vergde 

veel negatieve energie.  

 

Onduidelijke communicatie van het bestuur richting de roze ondernemers c.s. leidde in oktober en 

november tot een conflict dat vermeden had kunnen worden als het bestuur eerder (namelijk begin 

oktober) en duidelijker had aangegeven niet in deze samenstelling te willen samenwerken aan de viering 

van 50 jaar Leidse homobeweging. Toen de roze ondernemers c.s. op de ALV aangaven hierdoor niet te 

willen samenwerken met COC Leiden, heeft het bestuur met verschillende vrijwilligers een commissie 

ingesteld om die viering toch vorm te geven.  

 

Al met al een roerig jaar dat door de vele activiteiten en het flink aantal vrijwilligers positief was, maar 

waar de vereniging helaas weer bleek te vervallen in oude en negatieve patronen.  

 

Namens het bestuur,  

Jan Thijs Leeuwrik Nieborg 

Voorzitter COC Leiden 
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2 Vereniging  

2.1 Leden 

Op 31 december 2017 had COC Leiden 256 leden, een stijging 

van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. COC Leiden 

werft leden via folders, de website en sociale media zoals Facebook.  

 

2.2 Bestuur 

2017 was voor het bestuur een pittig jaar. In de eerste helft van het jaar overleed oud-penningmeester 

Paul van Cleef plotseling. Dat heeft voor veel bestuursleden een zware en verdrietige tijd betekend. 

Tijdens True Colors 2018, het nieuwjaarsfeest van COC Nederland is Paul herdacht tijdens de In 

Memoriam.  

 

Ook wisselden we in 2017 weer van penningmeester. Herman Meulenbeld trad aan. Youri Hagemann 

legde zijn penningmeesterschap neer nadat was gebleken dat het beter was voor de persoon, het 

bestuur en de vereniging dat hij deze functie zou neerleggen. Pauline Hutten heeft enkele maanden als 

interim opgetreden.  

 

Rochelle Kemmel en Femmy van der Hulst gaven in 2017 aan het bestuur te willen verlaten, maar 

lopende zaken af te handelen zolang er geen kandidaten gevonden zijn. Het bestuur bestond daardoor 

31 december 2017 uit: 

 

Jan Thijs Leeuwrik Nieborg, voorzitter 

Rochelle Kemmel, secretaris  

Herman Meulenbeld, penningmeester 

Nicole Menke, bestuurslid voorlichting  

Femmy van der Hulst, bestuurslid PR en communicatie 

Ivo van Spronsen, bestuurslid politiek en diversiteit 

Pauline Hutten, bestuurslid vrijwilligersbeleid 
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2.3 Werkgroepen en coördinatoren  

Er zijn diverse werkgroepen aanwezig binnen COC Leiden. De 

werkgroepen hebben allen een coördinator en nemen 4x per 

jaar deel aan een coördinatorenoverleg. In 2017 was de 

coördinatorenverdeling als volgt: 

 

COCktail:    Niels van der Spijk 

Expreszo:    Vacature 

Geschiedenis:    Peter van Eeten 

Gespreksgroepen:   Mark Vianen en Rochelle Kemmel 

HIV Café:   Hans Cozijn 

Horeca:    Alex van der Slot, Arjan van Duijn en Maaike Schonenberg (DJs) 

Jong en Out:    Rochelle Kemmel 

Politiek en diversiteit:   Ivo van Spronsen 

PR en communicatie:   Femmy van der Hulst 

Roze wensouders:   Ineke Heesterbeek en Akycha Tegelaar 

Sunday Times:    Femmy van der Hulst 

Trans*initiatief:   Sylvia Gerrits en Kevin Andrew Bodrij 

40 + café:    Ria Limburg 

Voorlichting:    Maaike Kluit  

 

2.4 Vrijwilligers, werknemers, stagiairs en deskundigheidsbevordering  

Het aantal vrijwilligers is over het geheel toegenomen. Er is veel aandacht besteed aan de werving van 

nieuwe vrijwilligers voor diverse werkgroepen zoals voorlichting, de gespreksgroep en Jong&Out. Ook in 

de horeca werkgroep is het aantal vrijwilligers toegenomen. Zorgenkindje blijft het wisselend aantal 

vrijwilligers bij de voorlichting. 

 

Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de vrijwilligers. Hierbij wordt ook aandacht besteed 

aan de VOG’s en het integreren van de landelijke gedragscode van COC Nederland. Maaike Kluit werkte 

ook in 2017 betaald als project-coördinator voorlichting. COC Leiden heeft in 2017 geen stagiairs 

aangenomen. Dit omdat er niet genoeg tijd is om adequaat begeleiding te kunnen geven.  

  

In 2017 werd door de vrijwilligers actief deelgenomen aan activiteiten ter bevordering van de 

deskundigheid. De voorlichters volgden meerdere trainingen in eigen huis. De horeca vrijwilligers hebben 
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een bartraining gevolgd. Tevens is er een training BHV 

georganiseerd in samenwerking met andere horecapartners.  

 

2.5 Federatie COC Nederland 

De federatie COC Nederland bestaat uit twintig verschillende lidverenigingen 

waar COC Leiden er een van is. De federatie is in constante ontwikkeling, er zijn 

zaken die we samen kunnen of moeten doen, dingen die we beter apart doen. 

Zo kunnen we elkaar steunen. 

 

Met name de politieke lobby in Den Haag en ons internationaal werk doen we in federatieverband. Voor 

de gemeenteraadverkiezingen heeft COC Leiden samengewerkt met COC Nederland. Zo is in 2017 het 

begin gemaakt aan het schrijven van een regenboog-stembusakkoord voor de verkiezingen van 2018, 

hierbij was bestuurslid Ivo van Spronsen betrokken namens COC Leiden. Dit akkoord is in 2018 door alle 

negen Leidse politieke partijen onderschreven.  

 

Naast de externe lobby is er ook veel gedaan om de interne organisatie van de federatie te verbeteren. 

We zijn met meerdere werkgroepen waar voorzitters en bestuursleden in vertegenwoordigd waren 

bezig geweest met het vernieuwen van de statuten van de lidverenigingen  en zijn bezig geweest met 

het opzetten van een federatiebreed vrijwilligersbeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: COC Leiden in 2017. v.l.n.r.: Paul van Cleef, Coming Out Dag ontbijt, Turkse honorair consul ontvangt 
regenboogvlag, op het LIFF, symposium op Quintus, Academiegebouw vlagt, 3 oktoberoptocht, op de markt voor 
Coming Out Dag, Gedicht, Opening ‘gaybrapad 2’, Juffermans en Güneri tijdens Quintus-symposium, poster 
programma Coming Out Dag, Winnaars Henk van Puttenprijs 2017 samen met de aanwezige leden COC Leiden, 
bestuur voorjaar 2017 
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2.7 Overzicht uitgave werkgroepen 

 

Onderstaand overzicht biedt inzicht rondom de uitgaves van 

2017 ten opzichte van 2016: 

 

Verkorte balans             
              
    2016   2017   Verw 2018 (conf fiat ALV januari) 
Winst   -4715   26966   6000 
              
Eigen Vermogen   99073   126041     
              
Liquide Middelen   91462   119290     
              
              
Inkomsten   135263   171096     
Omzet horeca   93131   116560   105000 
Contr en Subsidies   39611   50500   60000 
              
              
              
              
Uitgaven             
Directe lasten   43949   40748     
Exploitatiekosten   95834   102894     
              
              
              
Horeca             
Omzet horeca   93131   116560   105000 
Totale inkoop   43183   39317     
Brutowinst horeca   49948   77243     
              
Inkooppercentage   0,46   0,34     
              
Brutomarge   54%   66%   ntb 
              
Oorzaken hogere 
horecamarge:           
Omzetbonus Inbev ad 
11.000       
Hogere omzet, betere marge horeca 
(28.000)      

 

 



 

 
9 

  

 

3 Horeca en ontmoeting 

3.1 De Kroon 

Het horecateam zorgt ervoor dat de vrijdag en zaterdagavonden 

iedere keer weer iets bijzonders wordt. De jaarindeling is thematisch en er 

wordt gebruik gemaakt van de vele ideeën en suggesties van mensen uit het 

team. 

 

Naast de voor leden zichtbare vrijdag en zaterdagavonden zorgt het horecateam ook voor de bemanning 

tijdens omgekeerde-integratiefeesten (OI), dit wil zeggen feesten van onder andere studie- of studenten-

verenigingen in De Kroon.  

 

Feesten doen we samen 
Heb jij een idee voor een leuk feest of een leuk thema schroom dan niet om het ons te melden en het 

samen met ons te organiseren. Want ons motto van de Horeca is en blijft dan ook: Alleen kan je weinig 

maar met zijn allen kan je veel meer. Tot op een van onze mooie Horeca-avonden! 

 

3.2 Horeca-werkgroep 

2017 was een heel druk jaar voor de werkgroep Horeca. In 2017 zijn we 154 avonden open geweest 

buiten de zondagcafé’s om. Met de zondag meegeteld zijn we in totaal 190 dagen open geweest. Dit 

betekend dat we gemiddeld 4 avonden in de week open waren. 

 

Er zijn weer veel avonden bar gedraaid bij ons eigen zaterdagavond café en bij het vrijdagavond café. Dat 

zien we dan ook terug aan drukkere zaterdagavonden. Ook zien we een groeiende vraag naar 

omgekeerde-integratiefeesten. Dit zijn de schoolfeesten en de studentenfeesten. Dus als eerste willen 

we alle lof overbrengen aan onze groep vrijwilligers. Dankzij hun inzet elke avond maar weer wordt elke 

avond dat we open zijn een heerlijk feestje. 

 

Vrijwilligers 
In 2017 hebben we gelukkig wat meer vrijwilligers erbij gekregen en dat was ook hard nodig. Door het 

stijgende aantal avonden dat we open zijn redden we het net aan. Maar we zoeken er nog altijd bij dus 

heb je zin om ons team te komen versterken meld je dan even aan bij de horecacoördinator of bij een 

barvrijwilliger. 
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Vele van onze feesten worden rijkelijk gedecoreerd. Daarom 

willen het bestuur en de horeca-werkgroep alle vrijwilligers 

bedanken die geholpen hebben om ons mooie pand steeds maar 

weer in thema te versieren. 

 

Ook hebben we zoals ieder jaar weer met een grote groep barvrijwilligers ons 

steentje bijgedragen aan Werfpop. Dit doen we al jaren en de meesten kijken 

ook uit naar deze dag. Het is mooi om te zien hoe zo’n groot evenement dat 

draait op alleen maar vrijwilligers werkt. 

 

3.3 Omgekeerde Integratie 

Ook in 2017 heeft COC Leiden anderen te gast gehad in zijn pand in het kader van de zogeheten 

omgekeerde integratie. Van de OI-feesten hebben we in 2017 er 61 (49 in 2016) gedaan. Van colaparty’s 

tot alcoholfeesten. Maar ook feesten waarbij er een mix is van 18-minners en 18-plussers. Dit betekent 

veel geregel en oplettendheid en is alle keren met goed resultaat afgesloten. Voor dit soort feesten is 

een eigen reglement opgesteld die door de politie is goedgekeurd. 

 

Jammer genoeg kwam er dit jaar een eind aan het rolstoeldansen van M25 en aan Crownhouse. Hiervoor 

kwam op de vrijdagavond Rollende Beats in de plaats. Elke laatste vrijdag van de maand is er een editie 

van Rollende Beats, ook in 2018. 

 

Thuisbasis van AEGEE op de dinsdag 
Sinds mei 2017 zijn wij de thuisbasis geworden voor de borrel van studentenvereniging AEGEE. Dit is de 

Leidse afdeling van de internationale studentenreisvereniging. Elke dinsdag geven zij in COC de Kroon 

hun wekelijkse studentenborrel. Ook geven zij naast deze borrel die 24 keer plaats vond in 2017 zo’n 8 á 

10 studentenfeesten op een andere avond. Ook in 2018 zal AEGEE zal hun studentenborrels voortzetten 

gedurende het jaar. Dit worden 46 borrels. 

 

Bij deze activiteiten wil COC Leiden publiek dat niet tot de reguliere LHBT-achterban behoort de 

mogelijkheid bieden om in een ongedwongen sfeer openlijke homo’s, lesbo’s, biseksuelen en 

transgenders te ontmoeten en de drempel van de vereniging te verlagen. Achter de bar staan onze eigen 

barvrijwilligers 
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Omgekeerde integratie werkt drempelverlagend 
Expliciete folders, posters en een presentatie op het 

beeldscherm achter de bar lichten de bezoekers voor over COC 

Leiden en vergroten de zichtbaarheid van seksuele diversiteit. In 

2017 is ook weer gebleken dat omgekeerde integratie de 

drempel van COC Leiden verlaagt. Een aantal bezoekers van een OI-activiteit 

werd later op een reguliere COC-activiteit teruggezien.  

 

3.4  Themafeesten op de zaterdagavond 
Ook onze eigen zaterdagavonden hadden dit jaar veel thema’s. Oude bekende vaste thema’s passeerde 

de revue maar er waren ook nieuwe thema’s en concepten. Zo waren er weer een drietal edities van 

Project Yv en ook Moksie had dit jaar 5 edities allen met een Surinaams tintje. 

 

Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk gezocht naar een diversiteit van feesten, thema’s en muziek op de 

zaterdagavond. Want als vereniging staan we tenslotte voor diversiteit. Ook de bekende feesten 

kwamen weer voorbij zoals Knallende kurken, Valentijn, KingsNight en Kingsday, Songfestival, Tropical 

Beach Party, Ontzettend Leids Feest (3 oktober), Halloween en Christmas Party.  

 

Er was een aantal edities van Karaoke in 2017. Met dit soort activiteiten proberen we de vooravond weer 

drukker te krijgen. Voor 2018 staan er 7 gepland met een ware competitie eraan vast. Er is natuurlijk 

altijd vanaf middernacht disco op deze avonden. 

  

3.5 Vrouwencafé: Sunday Times 

In 2017 heeft de Sunday Times goed gedraaid. Meestal was het knus druk. Net als in 2016 keert vaste 

club terug, en 'nieuwe' vrouwen blijven komen. We zijn erin geslaagd een leuke club vrijwilligsters te 

behouden, voor zowel achter de bar, het beheer en voor de muziek. Het beheerteam is constant en 

bestaat uit Femmy, Nicole, Mira, Margriet, Renée en Lou Ann en in 2017 zijn Maud en Diana erbij 

gekomen. We blijven altijd opzoek naar nog meer dames die actief willen worden bij de Sunday Times. 

Verder in 2017 

 

De Sunday Times slaat vooral aan als gezellige, ongedwongen casual vrouwenborrel en disco. Daarnaast 

plannen we zo nu en dan een activiteit of doen we iets bijzonders, met wisselend succes. 
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Elke laatste zondag van de maand hebben we een Sunday Times 

avond gedraaid. We hebben afgelopen jaar een aantal speciale 

avonden gehad zoals een BBQ in juni, de traditionele borrel in de 

beurs in juli en een aangeklede kerstborrel in december.  

 

Plannen voor de komende periode 

We willen graag op deze manier verder gaan en de Sunday Times voorzetten, en 

naast het verzorgen van de gewone borrel, ook blijven nadenken over extra 

activiteiten om de dames te binden. Er is ondanks de hoeveelheid beheerdames, toch behoefte aan 

meer dames die willen openen en sluiten. We blijven dus op zoek naar meer dames die actief willen 

worden. Verder willen we de vaste groep behouden, een veilige haven zijn voor nieuwe dames en meer 

jongere dames aantrekken.  

 

Doel van de Sunday Times blijft om dames een gezellige plek te geven om in contact te komen met 

andere dames. Wij merken nog steeds dat dames die voor het eerst komen zich welkom voelen. Elke 

avond zijn er naast de barvrouwen en DJ twee gastvrouwen/beheervrouwen aanwezig om nieuwe 

dames te ontvangen en aan te spreken. We maken nog steeds gebruik van de sociale media om onze 

evenementen te promoten en ons bereik te vergroten. 

 

3.5 COCktail LHBTI-vluchtelingen 

2017 was een goed jaar voor COCktail. Er hebben 11 activiteiten met ongeveer 20 vluchtelingen 

plaatsgevonden. Een flinke groep LHBTI-vluchtelingen komt geregeld en voelt zich erg thuis bij de 

activiteiten. Naast de landelijke sportdag voor LHBTI-vluchtelingen en de viering van Leidens Ontzet was 

er ook voorlichting over o.a. veilige seks, hepatitis B en HIV. 

 

4 Jongeren en onderwijs  

4.1 Voorlichtingen op scholen 

In de eerste helft van 2017, tot aan de zomervakantie, gaven de voorlichters gastlessen aan 41 klassen 

op middelbare scholen en één basisschool in o.a. Leiden, Alphen, Lisse, Waddinxveen, Zoeterwoude en 

Wassenaar. Ook werd er deelgenomen aan een workshop van Hogeschool Leiden over LHBT voor 

internationale studenten. Twee voorlichters leverden een inhoudelijke bijdrage aan een 

trainingsweekend voor voorlichters van SCORA/IFMSA. Ook verzorgden voorlichters een les in het 

project Buitenkans, voor jongeren die dreigen uit te vallen op school. In een enkel geval werd er een 

voorlichter ‘uitgeleend’ aan COC Kennemerland vanwege onderbezetting van het team.  



 

 
13 

  

 

Team voorlichting 

Er was in 2017 veel verloop in het voorlichtingsteam. Om 

uiteenlopende redenen lieten 10 vrijwilligers weten niet meer 

beschikbaar te zijn. Er kwamen echter ook 11 nieuwe voorlichters bij. Om het 

onderling contact en de kennismaking te bevorderen organiseerde de 

coördinator maandelijks bijeenkomsten met de mogelijkheid tot uitwisseling, 

intervisie en informele ontmoeting. 

 

Voorafgaand aan de najaars-ALV werd gezamenlijk gegeten. Daarnaast werden er een smoelenboek, een 

Facebookgroep en een Whatsapp-groep in het leven geroepen om informatie, ervaringen en nieuwtjes 

uit te wisselen. 

 

Een actieve vrijwilliger ondersteunt sinds voorjaar 2017 de coördinator bij de organisatie van een borrel 

en de intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers. Enkele vrijwilligers volgden in 2017 de landelijke 

trainingsdag. In maart namen 6 voorlichters deel aan de GSA-training om scholen te begeleiden een GSA 

op te zetten. De coördinatoren volgden in november een training Vrijwilligersmanagement bij i-Doe. 

 

Methodiekontwikkeling 

Na lang intern brainstormen én in samenspraak met COC Nederland werd in 2017 de nieuwe 

voorlichtingsmethodiek verder ontwikkeld en definitief gemaakt. Het uitgangspunt van de nieuwe 

methode is dat inclusiviteit met de genderbread person wordt gedemonstreerd, dat doet meer recht aan 

het spectrum van seksuele- en genderidentiteit. Een aantal ervaren voorlichters droegen bij aan het 

vormgeven van een draaiboek en Powerpoint presentatie. Dit is de basis voor de voorlichting zoals hij op 

dit moment op alle scholen gegeven wordt.  

 

Uitdaging 

In het najaar van 2017 moest het team wegens structurele onderbezetting vrijwel alle scholen 

teleurstellen. Er zijn vanaf oktober geen voorlichtingen gegeven, alle inzet ging naar het uitbreiden van 

het team. Een positief effect hiervan was wel, dat scholen de vraag stelden wat ze zélf konden doen en 

of ze wel aan de wettelijke verplichting voldeden. Dit leidde o.a. tot deelname aan een studiemiddag op 

het Stedelijk Gymnasium over LHBT en relatielessen. In het komende jaar zal het voorlichtingsteam zich 

verder gaan ontwikkelen tot een adviserend én voorlichtend Onderwijsteam, samen met regionale 

GSA’s, Jong&Out en Expreszo. COC Nederland ondersteunt deze ontwikkeling.  
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4.2 Jong en Out (13 – 18 jaar) 

Sinds september 2010 organiseert COC Leiden bijeenkomsten 

voor jongeren tot en met achttien jaar onder de noemer 

Jong&Out. Jong&Out is een landelijk concept: behalve COC 

Leiden bieden veel andere COC’s maandelijks de gelegenheid aan LHBT-jongeren 

om elkaar te ontmoeten. De Leidse bijeenkomsten vinden iedere eerste 

zondagmiddag van de maand plaats van 13.00 tot en met 17.00. 

 

In het concept van Jong&Out nemen jongeren zélf verantwoordelijkheid voor hun eigen 

emancipatieproces en dus ook voor het organiseren van de activiteiten. Het COC faciliteert, ondersteunt 

en heeft een begeleidende rol.  Tijdens de meetings kunnen de jongeren gezellig over alledaagse dingen 

praten, of juist hun gevoelens en ervaringen met elkaar delen. Er zijn volwassen begeleiders van COC 

Leiden aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken. Voor Jong&Out zijn landelijk duidelijke 

gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met minderjarigen.  

 

Jong&Out Leiden draaide in het jaar 2017 onder leiding van een groepje van 4 vrouwen en 2 mannen 

zeer goed. Elke maand is er meeting geweest en het deelnemersaantal ligt tussen het minimale van 10 

en het maximale van 20 deelnemers per meeting. Het budget is goed besteed en er zijn veel leuke 

activiteiten gedaan. Per kwartaal probeert de werkgroep af te wisselen met een activiteit buiten het COC 

en een activiteit binnen. Activiteiten die ondernomen zijn variëren elke maand en wordt er door de 

jongeren met de werkgroep steeds opnieuw een activiteit bedacht. Ook stimuleren we het dat de 

jongeren hun talent kunnen ontwikkelen.  

 

Ook is Jong&Out zeer actief op de mediakanalen van COC Leiden. Hier halen we ook de meeste 

deelnemers vandaan. Hierbij kunt u denken aan Instagram/facebook en de website. Kortom Jong&Out is 

succesvol geweest met 6 vrijwilligers en 12 meetings gedurende 2017! 

 

4.3 Informatievoorziening aan scholieren en jongeren 

Gedurende het afgelopen jaar heeft een aantal scholieren en studenten contact gezocht met COC Leiden 

in relatie tot projecten of werkstukken die voor school of studie werden gemaakt. Er werden interviews 

gegeven om leerlingen en studenten van informatie over LHBT-zaken te voorzien.  

 



 

 
15 

  

 

4.4 Universiteit en EL CID 

De verhouding met de universiteit is prima. Er is goed contact 

met het College van Bestuur. Ook weet de Diversity Office(r) ons 

goed te vinden en vice versa als het gaat om het aankaarten van diversiteit in 

het onderwijs. Het LGBT+ Network van de Universiteit Leiden i.o. heeft contact 

gezocht met COC Leiden en heeft ons gevraagd tijdens hun overleggen plaats te 

nemen als expertise-organisatie. Dat heeft het bestuur uiteraard aanvaard. Samen met Leiden University 

Pride heeft COC leiden tijdens de 3 October-optocht samen meegelopen met als thema ‘Gay Pride’. 

 

COC Leiden heeft zichzelf duidelijk kunnen profileren tijdens de EL CID week. COC stond op de EL CID 

markt en was op woensdagavond onderdeel van de EL CID-kroegentocht waarbij de zaal helemaal vol 

stond met toekomstige studenten. Donderdagavond van de EL CID organiseerde COC Leiden een 

regenboog-themafeest voor EL CID-ers.  

 

5 Senioren en ouderen 

5.1 40 + café werkgroep 

Ook in 2017 vond op iedere tweede zondag van 16.00 tot en met 18.30 van de maand het 40+café 

plaats. Het 40+ café draait steeds beter, groeiend aantal 40-plussers weet ons te vinden op de tweede 

zondag van de maand. Bezoekersaantallen per keer tussen 20 en 60 met uitschieters tot 80 als er muziek 

en/of eten bij is. 

 

Januari:  kennismakingsspel en nieuwjaarstoost 

Februari:  captainsdinner 

Maart:   spelletjesmiddag, 

April:   high tea 

Mei:   film en cupcakes 

Juni:  optreden Silvester en Hennie. Ook open podium Maarten trad op. 

Juli:   borrel terras Roze Beurs + bootje varen 

Augustus:  gedichtenwandeling, daarna naar de Kroon 

September:  film 

Oktober:  Surinaams eten 

November:  vinyl platen draaien. 

December:  ging niet door vanwege code rood. 
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6 Trans*initiatief  

6.1 Genderfreezone werkgroep 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er speciaal voor 

transgenders/transanderen het trans*-café in de bovenbar van 

de Kroon. Deze avonden bieden transgenders de mogelijkheid om in een veilige 

omgeving anderen te ontmoeten. Het café start om 20.00 en duurt tot 

01.00. Onder transgenders verstaan we iedereen die zich niet binnen de binaire 

genderverdeling thuis voelt, dus van transgender tot travestiet, van genderloos, androgyn tot intersexe, 

zijn allemaal van harte welkom tijdens het Trans*café!  

 

De transgroep organiseert het maandelijkse transcafé, de ontmoetingsavond voor transgenders, op de 

eerste zaterdag van de maand. Het wordt georganiseerd door Kevin en Sylvia. Het aantal bezoekers is 

het afgelopen jaar licht toegenomen, op het moment ligt het aantal gasten tussen de 6 en de 20. Over dit 

aantal kunnen we tevreden zijn. 

 

Het blijkt dat de bijeenkomsten voldoen aan de behoeften van de bezoekers: de meesten komen voor 

contact en gesprek. Het is dus een goede zaak dat het transcafé op de bovenverdieping plaatsvindt, waar 

minder andere bezoekers komen en waar het muziekvolume aangepast kan worden. Een enkele keer 

heeft de transavond plaatsgevonden op de benedenverdieping, maar uit reacties van de bezoekers blijkt 

dat dit geen voorkeur heeft. 

  

Afgelopen jaar heeft één keer een aparte activiteit plaatsgevonden, namelijk een make-up workshop op 

13 oktober. Daar kwamen 4 bezoekers op af. Er blijkt daaruit dat het organiseren van extra activiteiten 

wel gewenst is, maar een voldoende aantal bezoekers niet gegarandeerd. Daarom is het een goed idee 

activiteiten te organiseren waar bij een klein aantal bezoekers geen probleem is. Bijvoorbeeld het 

vertonen van een film, iets dat zeker nog een keer moet gaan gebeuren. 

  

Bij het organiseren van een volwaardige transavond kan een omkleedruimte eigenlijk niet ontbreken, er 

zijn immers veel (potentiële) bezoekers die buiten de muren van een dergelijke plek om wat voor reden 

dan ook niet zichzelf kunnen zijn. Een dergelijke omkleedruimte is op dit moment niet aanwezig: het zou 

een goede zaak zijn als dat gerealiseerd zou kunnen worden. Er is in feite niet heel veel voor nodig, een 

tafeltje met stoel, spiegel en een lamp in een min of meer afgeschermde ruimte is voldoende. 
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7 Politiek en diversiteitsbeleid  

7.1  Politiek en overheid 

In 2017 waren de banden met de Leidse politiek als vanouds 

goed. Verschillende keren is er overleg geweest met wethouder 

Roos van Gelderen. Ook is de wethouder bij ons langs geweest in het kader van 

maatschappelijke activiteiten die COC Leiden organiseerde. Ook met de meeste 

politieke partijen in de Leidse gemeenteraad is goed contact. De lijnen zijn kort 

als er iets speelt of als COC Leiden steun zoekt.  

 

7.2 Nieuwe LHBTI-ambtenaar 

Na een flink aantal jaar onze ‘homo-ambtenaar’ te zijn geweest is Nynke Zwierstra bij Erfgoed Leiden 

gaan werken. Dat betekende dat haar inzet, kennis en betrokkenheid vanuit de gemeente moest worden 

overgedragen aan een nieuwe ambtenaar. Josine Spits is nu onze contactpersoon bij de gemeente. 

Josine heeft zich met de beperkt beschikbare uren voor LHBTI-emancipatie goed ingelezen en is net als 

haar voorganger altijd bereid mee te denken en mee te helpen als COC Leiden steun zoekt. Door de 

overgang merkt het bestuur wel dat de ervaring en geheugen rond LHBTI-emancipatie bij de gemeente 

minder wordt, dat is helaas onvermijdelijk. Wanneer in 2018 de wethouder ook vertrekt, is dat wel iets 

om rekening mee te houden.  

 

7.3. Buiten Leiden 

In Katwijk heeft COC Leiden vooral contact met de partij Hart voor Katwijk. Deze partij maakte zich ook 

dit jaar voor het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag. In Noordwijk werd bij het Northgo-

college een tijdelijk regenboogpad aangelegd. Verder is contact in de regio, door gebrek aan een beter 

netwerk en menskracht, meer ad hoc.   

 

7.4 Zichtbaarheid en acceptatie 

In 2017 heeft COC Leiden hard aan de weg getimmerd om zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI’s in 

Leiden en Holland Rijnland op de kaart te zetten. Met een relatief beperkt aantal mensen hebben we 

veel voor elkaar gekregen.  

 

Dodenherdenking 

COC Leiden heeft in Leiden en Katwijk een krans gelegd. We willen dit graag uitbreiden, maar 2017 heeft 

uitgewezen dat het vinden van vrijwilligers minder makkelijk gaat dan gehoopt. 
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Quintussymposium 

Op 27 mei, vlak na IDAHOBiT, organiseerde Quintus in 

samenwerking met COC Leiden een symposium over diversiteit 

en acceptatie in de studentenwereld. Ondanks de hitte van die 

dag werd het druk bezocht. Een volle zaal in de sociëteit van Quintus bestaande 

uit (oud)leden van Quintus en andere studentenverenigingen, verder 

belangstellende studenten en Leidenaren. Verschillende sprekers vertelden over 

hun eigen ervaring met transfobie, het belang van een veilige sociale omgeving 

voor LHBTI-studenten binnen en buiten de studentenvereniging en roze ouderen (de eerstejaars van Sjap 

hadden een filmpje gemaakt over de Tour d’amour tijdens een gastles op de Haagse Hogeschool. Tot slot 

spraken oud-voorzitter Michael Juffermans en PKvV-bestuurslid Tolga Güneri met elkaar over acceptatie 

van verschillen in de Leidse studentengemeenschap.  

 

Aanleiding voor dit symposium was dat eind oktober 2016 enkele eerstejaars Quinten van het dispuut 

Sjap Eisjedies het regenboogzebrapad in Leiden overschilderden in het kader van de ontgroening. De 

eerstejaars en de ontgroeningscommissie zijn samen met de voorzitter van Quintus op bezoek geweest 

bij een bestuursvergadering. Hierin hebben zij hun excuses aangeboden. Het COC-bestuur vond echter 

dat excuses zonder daden een lege geste zou blijven. Daarom heeft het bestuur voorgesteld met hen een 

symposium te organiseren over diversiteit en acceptatie in de studentenwereld.  

 

Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat COC Leiden deze samenwerking is aangegaan vanuit hun 

functie als LHBTI-belangenvereniging. Het bestuur van COC Leiden heeft op geen enkel moment gedacht 

of verwacht dat deze activiteit kon dienen als werkstraf. COC Leiden is van mening dat het Openbaar 

Ministerie en uiteindelijk de rechter gaat over het straffen van zaken die de samenleving ongewenst 

acht. Over het niet overgaan tot strafvervolging heeft het bestuur van COC Leiden slechts privé een 

mening. 

 

Het bestuur zag slechts de mogelijkheid met dit symposium voorlichting te geven aan eerstejaars 

Quinten en de bredere studentenwereld over bewustzijn van diversiteit en de acceptatie van verschillen 

en hierover na te denken.  

   

Haringvaatje van Turks honorair consulaat-generaal in Leiden 

Ieder jaar reikt het Turks HCG vaatjes haring uit aan maatschappelijke organisaties die zich verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de samenleving. Op voordracht van de burgemeester kreeg COC Leiden er in 2017 

een, nadat het voorgaande jaar Vluchtelingenwerk in onze regio deze had mogen ontvangen. Bestuurslid 
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Nicole Menke overhandigde op haar beurt de regenboogvlag uit 

met het verzoek deze op Coming Out Dag fier te laten 

wapperen.  

 

Henk van Puttenprijs 

Voor de tweede keer reikte COC Leiden de Henk van Puttenprijs voor LHBTI-

emancipatie uit. Tijdens de juni ALV ontving Peter van Eeten de Henk van 

Puttenprijs voor LHBTI-emancipatie voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging 

en zijn niet aflatende aandacht voor de geschiedenis van COC Leiden en de bredere homobeweging in 

Leiden en omgeving.  

 

Hans Cozijn kreeg de 2017 Henk van Puttenvrijwiligersprijs voor LHBTI-emancipatie voor zijn jarenlange 

inzet voor het HIV-café dat in 2017 ophield met bestaan. Daarnaast is Hans altijd beschikbaar voor 

allerhande taken binnen het COC. Hij staat regelmatig achter de bar en denkt en doet mee in de 

organisatie van ondere andere Coming Out Dag en 50 jaar Leidse Homobeweging.  

 

Coming Out Dag/Week 

Coming Out Dag besloeg ook in 2017 weer meerdere dagen. Er kon wel gesproken worden over de 

Coming Out Weken. Van 3 oktober tot eind oktober waren er verschillende activiteiten in het kader van 

Coming Out Dag.  

 

Leidens Ontzet 

Coming Out Dag begon dit jaar al op 3 oktober! COC Leiden liep met de Grote Optocht mee. Het thema 

‘Parade Royale’ met zijn wereldberoemde parades gaf ons de mogelijkheid de Gay Pride in Amsterdam te 

laten zien. Drie ‘boten’, twee Uit-de-kast-kom-kasten en een kever met travestieten en onze eigen 

voorzitter zorgden voor een bonte stoet. Studenten van Leiden University Pride, mensen van de Delftse 

Werkgroep Homoseksualiteit (DWH), travestieten uit het hele land en een enorme groep vrijwilligers van 

COC Leiden liepen vol trots door de Leidse straten. Zelfs de burgemeester kwam uit onze kast! Het 

leverde goede publiciteit op en vergrootte de herkenbaarheid van COC Leiden.  

 

Coming Out Dag-ontbijt en borrel 

De ochtend van 11 oktober begon vroeg met een ontbijt op de Koornbrug in Leiden. In aanwezigheid van 

wethouder emancipatie Roos van Gelderen ontbeten verschillende maatschappelijke organisaties en een 

groot aantal vrijwilligers van COC Leiden bovenop de Nieuwe Rijn. Drie LHBTI’s vertelden hun coming out 

verhaal. Er was grote belangstelling van de media en met het hijsen van de vlag op de stadhuistoren 
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werd het ontbijt afgesloten. ’s Middags was er een 

netwerkborrel voor maatschappelijke organisaties, vrijwilligers 

en leden van COC Leiden.   

 

Op Coming Out Dag werden in Leiden en de regio weer 

verschillende regenboogvlaggen uitgehangen. De vlag hing uit op het 

gemeentehuis van Alphen a/d Rijn, Kaag en Braassem, Hillegom, Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.  

 

In Katwijk hing de vlag weer tegenover het gemeentehuis. De voltallige oppositie was verzameld en 

samen met de voorzitter van COC Leiden werd de vlag gehesen. 

 

Coming Out Dag-feest en op de markt 

De zaterdag na Coming Out Dag stond COC Leiden met een kraam op de markt. ’s Avonds was er in De 

Kroon een pubquiz over seksuele- en genderdiversiteit. In samenwerking met Moksi ging daarna het dak 

eraf voor een onvergetelijk Coming Out Dag-feest. 

LHBTI-films tijdens het LIFF 

COC Leiden heeft dit jaar voor het eerst de samenwerking gezocht met het Leiden International Film 

Festival (LIFF). Tijdens het festival werd een aantal LHBTI-themafilms gedraaid. Ook was het bestuur 

aanwezig bij de Premièreavond van het festival. 

 

Roze wandeling 

Tijdens de Coming Out Week werd ook weer een Roze Wandeling georganiseerd onder leiding van Peter 

van Eeten. Het werd druk bezocht en het weer zat bijzonder mee. De nieuwe eerstejaars van Sjap 

Eisjedies liepen, na een uitleg over COC Leiden en haar activiteiten, mee met de wandeling in het kader 

van hun ontgroening: een maatschappelijke stage zou je het kunnen noemen.  

 

7.5 Beleid/subsidies en regenbooggelden 

Regenbooggelden en subsidies 

Per 2015 zijn de koplopergelden afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

omgezet in de regenboogsubsidie. De gemeente Leiden is een van de 42 Nederlandse regenboogsteden 

met als doel activiteiten ter bevordering van de emancipatie en acceptatie van lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te stimuleren.  
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Het college Leiden vult de subsidie aan met eenzelfde bedrag 

dat door het ministerie beschikbaar wordt gesteld. De gemeente 

Leiden is ook dit jaar de samenwerking aan gegaan met COC 

Leiden. De focus ligt hierbij op voorlichting, het betrekken van 

jongeren en aandacht voor de coming out van alle leeftijden. 

Overige incidentele subsidies van de gemeente Leiden zijn ingezet voor 

activiteiten zoals voor de Coming Out Dag. 

 

Extern beleid 

Na het herstel van contact met maatschappelijke organisaties en regiogemeentes in de afgelopen 

periode is het de bedoeling de bestaande contacten verder te intensiveren en nieuwe contacten vooral 

ook in de regio te leggen.  

 

De zichtbaarheid van het huidige bestuur en de stijgend aantal vrijwilligers worden opgemerkt. Vaker 

vinden stadspartners de weg naar ons om de samenwerking aan te gaan op het gebied van voorlichting, 

acceptatie en ontplooiing. Een goed voorbeeld hiervan is Huis op de Waard dat met onze medewerking 

weer gaat proberen de Roze Loper, keurmerk voor inclusieve zorg te verkrijgen.  

 

In 2017 werd er op Coming Out Dag in 11 van de 14 gemeenten van Holland Rijnland gevlagd. Onze 

ambitie is om volgend jaar in alle gemeentes de regenboogvlag te laten wapperen en hierdoor de 

discussie over seksuele- en genderdiversiteit aan te zwengelen.  

 

Naast zichtbaarheid is gemeentelijk beleid van groot belang. De ambitie om in alle gemeentes het 

emancipatiebeleid in kaart te brengen is volgens het bestuur haalbaar. Vooral omdat het in te veel 

gemeentes nog ontbreekt.  

 

Intern beleid 

COC Leiden kent een organisatiestructuur die bestaat uit een bestuur en diverse werkgroepen waarvan 

de bestuursleden dikwijls ook coördinator zijn. Dit leidt wel eens tot een dubbele verantwoordelijkheid 

en werkbelasting. Immers, het komt voor dat binnen de werkgroepen besluiten genomen worden 

waarover het bestuur dient te stemmen.  

 

Daarnaast zijn sommige werkgroep-coördinatoren geen bestuurslid en zij nemen voornamelijk 

zelfstandig besluiten. Hierover zijn echter geen duidelijke afspraken. Hoewel het vaak goed gaat, leidt 

wel nog wel eens tot onduidelijkheid in communicatie en verdeling van taken. 
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Om een heldere structuur te ontwikkelen waarbij duidelijkheid is 

in verantwoordelijkheid en taken, is het  

Het doel van de regenbooggelden en subsidies is dat de 

continuïteit en kwaliteit van activiteiten van het COC Leiden e.o., 

in het bijzonder activiteiten die zich richten op jongeren en voorlichting, met 

inzet van deze middelen gewaarborgd blijven. Het gestaag stijgend aantal leden 

en vrijwilligers doet vermoeden dat het beleid zijn vruchten afwerpt. 

 

8 Gezondheid en welzijn 

8.1 Coming out gespreksgroep 

Twee gespreksleiders zijn midden 2017 weer samengekomen om te brainstormen over de coming out 

groep van 2017-2018. De conclusie was een gemengde coming out groep voor 18+ waar LHBTI-

deelnemers van harte welkom waren.  

 

De gespreksgroep is in 2016 twee keer gestart onder leiding van Rochelle Kemmel en Robert van Dijk. 

Beide sessies hadden ongeveer 7 deelnemers. Voorafgaande de start van de gemengde gespreksgroep is 

de reader herschreven. Er is veel promotie gemaakt door de flyeren, media aan te schrijven en bij 

UnityTV en sleutelstad FM een interview te geven.  

 

De gespreksgroep heeft veel bereikt met de deelnemers. De evaluatie was zeer positief. Een deelnemer 

heeft tweemaal aan de gespreksgroep deelgenomen om nog meer resultaat te behalen. Qua budget 

heeft de gespreksgroep niet veel nodig gehad. De laatste bijeenkomst zijn de deelnemers meegenomen 

naar LHBT-vriendelijke plekken in Leiden zoals een diner bij de Hooijkist, het COC-pand en de Roze Beurs.  

 

Eind 2016 heeft één gespreksleider wegens privéomstandigheden ervoor gekozen om te stoppen met de 

gespreksgroep. Op dat moment is Mark Vianen toegetreden door middel van een sollicitatie. Samen met 

Rochelle Kemmel is de gespreksgroep in 2017 weer van start gegaan en heeft nu één keer succesvol 

gedraaid. We hebben in 2018 ook een reünie-avond gehouden voor oud-deelnemers.   

 

8.2 Werkgroep roze wensouders 

In 2016 is de projectgroep Roze Wensouders gestart, bestaande uit wensoudercoach Ineke Heesterbeek 

en familiejurist Akycha Tegelaar. De projectgroep wil voorzien in de behoefte aan informatie over roze 
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ouderschap. Voor wensvaders en wensmoeders zijn hiervoor 

diverse mogelijkheden als adoptie, draagmoederschap, co-

ouderschap en (bekende) donoren. 

 

De projectgroep Roze Wensouders is er voor homo’s en 

lesbiennes met een kinderwens die zich zowel in een oriënterend als een meer 

gevorderd stadium bevinden. Een kinderwensbijeenkomst kan het startschot 

zijn om te onderzoeken hoe zij hun wens in vervulling kunnen laten gaan. Het 

kan zelfs de mogelijke ontmoeting met een toekomstige co-ouder of donor zijn. 

Het roze ouderschap vraagt om de nodige voorbereidingen. Wie kan ons/mij helpen om een kind te 

krijgen? Is degene betrokken bij de opvoeding? Hoe zit het met het juridisch ouderschap? Hoe is dat voor 

mijn kind? Hoe reageert de omgeving? Veel vragen dus, waarover nagedacht dient te worden, en waarop 

wellicht geen pasklaar antwoord is. 

 

De projectgroep organiseerde ook in 2017 regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten rondom het thema 

“roze wensouders”. Gedurende deze voorlichting wordt een overzicht gegeven van alle ins en outs op 

het praktische, emotionele én het juridische vlak die roze wensouders tegenkomen bij het vormgeven 

van een gezin. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de bezoekers meegenomen in het proces. 

 

8.3 Hepatitis B-inentingen en Man tot Man 

In samenwerking met de GGD Hollands Midden werd het mannelijke deel van het publiek op vier 

verschillende zaterdagavonden de gelegenheid geboden om tijdens de reguliere openingstijden in ons 

pand een gratis hepatitis-B-vaccinatie te krijgen. Deze ‘prikacties’ worden van tevoren aangekondigd op 

de website en facebook. Op de website is ook beknopte voorlichting opgenomen over deze en andere 

aandoeningen, en over de mogelijkheden om je tegen hepatitis B te vaccineren. 

 

Het team van Man Tot Man, komt ook regelmatig naar het pand om voorlichting te geven over seksuele 

gezondheid voor mannen die seks hebben met mannen. Er worden condooms uitgedeeld en mensen 

worden gewezen op testmogelijkheden bij de GGD en op andere plekken. We merken vanuit de 

bezoekers dat mensen dit waarderen. 

 

8.4 HIV Café  

In 2017 werd het HIV-café opgeheven. In Leiden lijkt er geen behoefte meer te bestaan voor een 

informeel samenzijn voor mensen die HIV hebben. Andere mogelijkheden elkaar te ontmoeten en een 

verminderd taboe of stigma op HIV/Aids hebben hieraan bijgedragen. COC Leiden zal uiteraard wel 
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blijven bijdragen aan voorlichting over veilige seks en het belang 

van regelmatig testen voor mannen die met mannen seks 

hebben. De coördinator, Hans Cozijn, kreeg voor onder andere 

zijn jarenlange inzet voor het HIV-café de Henk van Putten-

vrijwilligersprijs voor LHBTI-emancipatie 2017 van COC Leiden.  

 

9 Cultuur & geschiedenis  

9.1 Werkgroep geschiedenis   

Nadat in 2016 de archiefstukken van de vereniging tot 2012 naar Erfgoed Leiden en Omgeving (ELO, 

voorheen het Leidse stadsarchief) zijn overgebracht, speelde er in 2017 niet veel binnen de werkgroep 

Geschiedenis.   

 

10 PR en Communicatie 

10.1 Werkgroep PR en communicatie 

De werkgroep PR en Communicatie coördineert de publiciteit voor de activiteiten van COC Leiden en 

ondersteunt de andere werkgroepen bij hun pr-activiteiten. In de loop van 2017 is het aantal werkgroep-

leden fors teruggelopen. De coördinatoren van de werkgroepen pakken zelf vaak de PR op voor hun 

werkgroep. 

 

10.2 Sociale media en website 

COC Leiden is actief op sociale media. Dit doen we om mensen die interesse in ons hebben te bereiken 

en om te vertellen over onze activiteiten. COC Leiden is min of meer actief op Facebook, Twitter en 

Instagram. Vooral op Facebook zijn we erg actief. Er zijn verschillende facebook-kanalen van het COC 

Leiden. 

 

De volgende zijn actief: COC Leiden, Cocktail, Jong en Out, Sunday Times, COC De Kroon, 

Genderfreezone.  

  

De COC-website blijft een zorgenkindje. Het heeft tegenwoordig wel een makkelijker content 

management systeem (CMS), maar echt gebruikersvriendelijk is het niet. Hierdoor is maar een beperkt 

aantal vrijwilligers in staat content (inhoud, tekst, foto’s, filmpjes) te plaatsen. Daardoor heeft de 

website de neiging achter te lopen. De Engelstalige site is nagenoeg leeg.   
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10.3 Nieuwsbrief 

Eind 2016 werd de nieuwsbrief stopgezet. Dit kwam omdat het 

iedere keer weer een probleem was de nieuwsbrief gevuld te 

krijgen. Hierna is de nieuwsbrief niet meer verschenen, wat 

leidde tot een enkele ontevreden geluid. Sinds begin 2018 is de secretaris a.i. 

tijdelijk weer begonnen met de nieuwsbrief zolang er geen coördinator 

gevonden is.  

  

10.4 Pers/media 

De aandacht van de media voor COC Leiden was ook in 2017 ruim. Er zijn goede contacten met 

Sleutelstad, Unity, Leids Nieuwsblad, Omroep West en weblog De Leidse Glibber. Vooral activiteiten rond 

zichtbaar en acceptatie zoals Coming Out Dag en de Coming Out gespreksgroepen worden snel opgepikt. 

Voor het mediabeleid zou COC Leiden nog wel een uitgebreidere en meer doordachte mediastrategie 

kunnen ontwikkelen. Grootste drempel hierbij is het aantal beschikbare vrijwilligers. 

 

11 Algemene gegevens 

 

De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden is opgericht op 19 

juli 2000, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leiden 

onder nummer 28087082.  COC Leiden is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut 

beogende instelling (ANBI), en is lid van de federatie COC Nederland.  

 

11.1 Adressen 

Postadres: Postbus 11101, 2301 EC Leiden  

Bezoekadres: Langegracht 65, 2312 NW Leiden  

Telefoon: (071) 522 06 40  

E-mail adressen:  

Secretaris@cocleiden.nl  

Voorzitter@cocleiden.nl  

Penningmeester@cocleiden.nl  

Bestuur@cocleiden.nl  
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11.2 Ledenadministratie 

De ledenadministratie van COC Leiden wordt uitgevoerd 

door COC Nederland.  

De ledenadministratie is bereikbaar op: 

ledenadministratie@coc.nl en telefonisch op werkdagen onder (020) 623 

45 96. 

 

Slotwoord 

2017 was een voornamelijk positief jaar voor de vereniging. Interne kwesties hebben wel een 

zware wissel getrokken op de tijd en energie van de bestuursleden. We zijn trots op de 

resultaten van de vele werkgroepen, het toenemend aantal bezoekers van De Kroon en onze 

toenemende zichtbaarheid. De vereniging zit weer in de lift! De contacten met de gemeenten 

en partnerorganisaties zijn goed. COC Leiden weet de instanties te vinden en zij ons. Er zit bij de 

vrijwilligers positieve energie in de vereniging, dat is de zien aan de vele groepen binnen COC 

Leiden en hun bezoekersaantallen van hun activiteiten.  

 

COC Leiden staat midden in de Leidse samenleving, we geven voorlichtingen op middelbare 

scholen, organiseren evenementen rondom IDAHObiT, de Peurbakkentocht Leidens Ontzet en 

Coming Out Dag. Naast de wekelijkse en maandelijks activiteiten voor de roze gemeenschap. Dit 

kan natuurlijk alleen maar door de vele vrijwilligers die zoveel tijd in deze vereniging steken.  

 

Namens het bestuur: Dank aan alle coördinatoren, vrijwilligers en andere actieve betrokkenen 

voor dit prettige en kleurrijke verenigingsjaar! 
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