
 

  
                 

 Wil jij ook vrijwilliger worden bij COC Leiden? 

Wil jij je graag inzetten voor de LHBTI+-jongeren van Leiden en omgeving? 
Lijkt het je leuk om activiteiten en ontmoetingen te organiseren? Werk je 
graag achter de schermen? Op de voorgrond? Wellicht vind je het leuk om 
te schrijven of geef je graag advies? Ben je meer een doener of wil je af en 
toe iets bijdragen? 

Wij zoeken jou! 

Wat kan je doen? 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers binnen verschillende groepen in 
onze vereniging. Er zijn vele werkgroepen die zich inzetten voor een specifieke doelgroep 
binnen het LHBTI+ spectrum. Ook zijn er werkgroepen zoals Voorlichting, Kas Commissie, 
Benoemingscommissie en PR & Communicatie die zich inzetten voor de gehele regenboog 
gemeenschap en vanuit COC Leiden in het algemeen. 

Kijk eens op onze ‘Activiteiten’ pagina naar de werkgroepen die activiteiten organiseren voor 
meer informatie. 

Per werkgroep verschillen de taken die uitgevoerd worden. Ben je geïnteresseerd in een 
specifieke werkgroep? Of wellicht is er een taak die je graag wilt doen? Graag maken we kennis 
en bespreken we de mogelijkheden. 

Momenteel zijn we bezig met de opzet van een vrijwilligerspool, dit is voor iedereen die zich niet 
voor één groep of taak wilt vastleggen en incidenteel wil bijspringen. Dit kan voor specifieke 
projecten zoals EL CID, Coming Out Day, Pride maar ook voor discussie avonden, 
tentoonstellingen en schoonmaken. Mocht je hierin meer geïnteresseerd zijn laat dit dan weten 
via de mail. 

Jij bent... 

• Betrokken 

• Gezegend met een open houding 

• iemand die affiniteit heeft met de LHBTI+-gemeenschap  

• bij voorkeur iemand die ervaring heeft met in een team en zelfstandig werken 

• bij voorkeur woonachtig in Leiden of omgeving 

• bereid en beschikbaar om gemiddeld een aantal uur per maand een functie te vervullen 

• Iemand die zich herkent in de visie, missie en doelstellingen van COC Leiden die 
enthousiast is om zich voor LHBTI+ gemeenschap in te zetten. 

N.B. We zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers dus samen met vrienden aanmelden kan ook! 

Wat krijg je ervoor terug? 

• Een mooie vermelding op je CV 

• Gezelligheid en leuke activiteiten 

• Een enorme bak aan ervaring. Er is gelegenheid om te leren, je kan je (verder) 

ontwikkelen in het brede veld van de LHBTI+-belangenbehartiging 

• Je draagt jouw steentje bij aan een vereniging die zich inzet voor veiligheid en verbinding 

• Maar vooral een onvergetelijke tijd vol met mooie herinneringen en nieuwe contacten. 

 

 



 

  
                 

 Wie zijn wij?    

COC Leiden is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de 
LHBTI+-ers: lesbi, homo-, bi, trans personen, mensen met een intersekse 
conditie en iedereen binnen het brede spectrum van de 
regenbooggemeenschap, in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en de 
Bollenstreek. We zijn een van de twintig lidverenigingen van de federatie 
COC Nederland dat in 1946 is opgericht. We houden ons bezig met 
veiligheid en anti-discriminatie, (politieke) belangenbehartiging en geven 
we voorlichtingen op scholen over seksuele - en genderdiversiteit. Ook 
organiseren we verschillende ontmoetingsactiviteiten en evenementen voor 
kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, ouderen, transpersonen, 
vluchtelingen, vrouwen en LHBTI+-ers met een fysieke of verstandelijke beperking. Verder 
zoeken we regelmatig het regionale nieuws. Café de Kroon aan de Langegracht is onze 
‘huiskamer’, bekend als de heterovriendelijkste uitgaansgelegenheid van Leiden en omstreken. 
Al ons werk wordt gedaan door betrokken en enthousiaste vrijwilligers die zich met ziel en 
zaligheid inzetten voor de vereniging en de regenbooggemeenschap.  

  

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!  

Lijkt het je leuk een functie te vervullen? Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar 
info@cocleiden.nl of dm ons via FB of Insta. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op 
voor een kennismakingsgesprek!  

Let op: De reactietermijn duurt tot drie weken na plaatsingsdatum van deze vacature. 
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