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Jaarverslag COC Tilburg Breda 2018.  

  

Bestuur:  

We hebben 2 keer een Algemene Leden Vergaderingen (ALV) georganiseerd. Het 

bestuur begint in 2018 met 2 personen, Laila Hassouna-Jansen (voorzitter) en Thijs 

Willem Emmerik (algemeen bestuurslid) en groeit in de loop van het jaar uit naar 5 

bestuursleden. Bij de ALV van april worden Omar Verwijmeren (secretaris) en een 

(anoniem) als penningmeester en Floor Meurs (algemeen bestuurslid) ingestemd. 

(anoniem) peanningmeester verlaat het bestuur na een maand. Bij de ALV van 

november nemen we afscheid van Thijs Willem Emmerik en wordt Pien Merkx 

(algemeen bestuurslid) ingestemd. Thierry Koningstein meldt zich als aspirant 

bestuurslid.   

  

Voorlichting  

De coördinatoren Rina Verbakel en Koen Ferket hebben de Voorlichtingsgroep 

aanzienlijk laten groeien in 2018. Later in dat jaar heeft Rina Verbakel afscheid 

genomen en heeft Pien Merkx haar plaats overgenomen. Er zijn in 2018 ongeveer 

120 voorlichtingen op verschillende typen scholen in ons werkgebied gegeven.   

https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/1748693475214608/  

  

  
  

Tevens waren we aanwezig met een stand tijdens de Stage markt op Avans 

Hogeschool in Breda.  

https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/1748693475214608/
https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/1748693475214608/
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Groepen:  

  

Vluchtelingen  

Cocktail, het project voor LHBTIAQ asielzoekers, werd in 2018 aangevoerd door Rick 

Broeren, Arnold Wuister en Sam Havermans. In januari is er een reünie 

georganiseerd in het Duvelhok. Gezellig samenzijn in combinatie met een workshop 

weerbaarheidstraining. (foto)  

  

  

  
  

De COC inlopen op woensdag tussen 11.00 en 13.00 zijn in 2018 druk bezocht door 

de doelgroep. In december is er samen gekookt en gegeten (foto).  
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LHBTIAQ met extra lichamelijke en/of mentale uitdaging  

Samen met de Happy Boys en Girls onder leiding van Leon van Geloven en Frank 

Visser hebben we met de Amarant op 21 maart 2018 workshops gegeven over 

seksuele diversiteit (foto).   
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Deze workshops zijn druk bezocht door ouders, begeleiders en bewoners. Tevens 

ondersteunt het COC de Happy Boys en Girls bij hun activiteiten zoals de 

maandelijkse soos en praatgroepen, en evenementen zoals de prokkel. Een groot 

succes was het Respect evenement in samenwerking met Onderling Sterk, Zorg 

Midden Brabant, onder bezielde leiding van Gaby Conradi in Gaycafe De Lollipop 

(foto). Met Dave Ensberg als gespreksleider was een interessant panel aanwezig 

met onder andere wethouder Erik de Ridder en Bianca Maas, vertegenwoordiger van 

Roze in Blauw van de politie.  
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Ouderen:  

De 50+ ambassadeur Nico van Hoof heeft naast alle andere activiteiten binnen het 

COC ook de maandelijkse 50+ bijeenkomsten in het St Elizabeth in Breda 

georganiseerd.   

In december is een eindejaar borrel en etentje georganiseerd in Breda.  

  

  

Respect2Love  

Omar Verwijmeren onderhoudt contact met landelijke organisaties op BI cultureel 

gebied en doet eerste stappen naar community building. We waren aanwezig op 

Festival Mundial.   

  

  

Transgenders  

Emma en Eva van T-Nederland hebben ook in 2018 de maandelijkse besloten 

praatgroepen in Breda geleid. Zie video.  

https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/1599754426775181/  

  

  

Jong&Out  

Er hebben maandelijks bijeenkomsten plaatsgevonden onder leiding van Thijs Willem 

Emmerik en Mark Verbaanter en Ramon Jespers, onze stagiaire.   

  

https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/1599754426775181/
https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/1599754426775181/
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Financiën.  

Tanja Jansen-Hassouna heeft de administratie voor haar rekening genomen. Zij 

maakt geen deel uit van het bestuur. Op foto hieronder lobby bij de gemeente Breda 

voor huisvesting.  

  

  
  

  

Samenwerkingspartners:  

  

Vluchtelingenwerk en IOM (internatial Organisation for Migration)  

De samenwerking die al jaren bestaat is voortgezet. Door de samenwerking vindt er 

een uitwisseling plaats tussen VVN (juridische en maatschappelijke ondersteuning) 

en het COC (sociaal) en wordt de LHBTIAQ asielzoekers een zo breed mogelijke 

steun geboden. Het IOM is daar in 2018 bij aangeschoven voor het bredere 

perspectief. Ook hebben we gastlessen gegeven bij de inburgering.  

  

  

BO Breda  

Met BO Breda hebben we samengewerkt voor de totstandkoming van het 

Regenboogpad in het Valkenberg park en het Roze Stembusakkoord. Alle partijen 

hebben de verklaring ondertekend (foto).   
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Later in het jaar hebben we gezamenlijk nieuwe kantoor in de Future Dome in Breda 

geopend.  
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Onderzoek LHBT geschiedenis Tilburg  

Het onderzoek dat Luc Brants in 2017 in opdracht van het COC doet naar de LHBT 

geschiedenis van Tilburg heeft ertoe geleid dat we in 2018 samen met het RAT 

(Regionaal Archief Tilburg) een zeer drukbezocht symposium hebben georganiseerd. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOR480OAX6c&feature=player_embedded&fbcli 

d=IwAR1uxGLrqVUXQZveCKy52rY8CsttC1AxD8hzi1KuHPE2lsJJ5Ybn27FRnDA  

  

  

  
  

  

Roze T  

Het samenwerkingsverband bestond in 2018 voornamelijk uit Roze Maandag en  

COC Tilburg-Breda. Karin van Meersbergen, beleidsmedewerker van de gemeente 

Tilburg, heeft onder de vlag van dit samenwerkingsverband het Gaydiner op Coming 

Out Day geïnitieerd (foto).   

https://www.youtube.com/watch?v=GOR480OAX6c&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1uxGLrqVUXQZveCKy52rY8CsttC1AxD8hzi1KuHPE2lsJJ5Ybn27FRnDA
https://www.youtube.com/watch?v=GOR480OAX6c&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1uxGLrqVUXQZveCKy52rY8CsttC1AxD8hzi1KuHPE2lsJJ5Ybn27FRnDA
https://www.youtube.com/watch?v=GOR480OAX6c&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1uxGLrqVUXQZveCKy52rY8CsttC1AxD8hzi1KuHPE2lsJJ5Ybn27FRnDA
https://www.youtube.com/watch?v=GOR480OAX6c&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1uxGLrqVUXQZveCKy52rY8CsttC1AxD8hzi1KuHPE2lsJJ5Ybn27FRnDA


  

  
Nederlandse Vereniging tot Integratie van 

Homoseksualiteit COC Tilburg-Breda en omgeving  

  

 

  
  

  

  

Ook waren we aanwezig bij verschillende openbare gebeurtenissen zoals de 4 mei 

kranslegging en de Tilburg Ten Miles (foto).   
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Op de Roze Maandag hebben we met een enorm grote regenboogvlag door het 

centrum gelopen, zonnebrillen uitgedeeld met het COC logo en heeft de voorzitter 

een interview gedaan op Kermis FM. In dit interview heeft ze duidelijk naar voren 

gebracht dat het enerzijds heel goed gaat met de emancipatie, maar dat uit cijfers 

van het CBS blijkt dat zelfmoord bij LHBT jongeren 4,5 x vaker voorkomt dan bij 

heterojongeren en dat 21% onder transgender jongeren een zelfmoordpoging doet, 

onacceptabele cijfers.  
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Balans 2018  

Aktiva  31-12-2017  31-12-2018  

+  

      

Liquide middelen  

Zakelijke rek ING    €                  1.820,12    €                  2.817,89   

Spaarrek ING    €                 26.574,67    €                 29.613,97   

Debiteuren    

Totaal    

Passiva     

€                     960,00    €                            -     

€           29.354,79     €           32.431,86   

31-12-2017  31-12-2018  

Eigen vermogen  

Algemene Reserve    

   

€                 12.737,30    

   

€                 13.737,30   

Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven    €                  3.000,00    €                  5.000,00   

Bestemmingsreserve beschrijving historie    €                  7.000,00    €                  7.000,00   

Kortlopende schulden  

Nog te besteden subsidies    €                  6.617,49    €                  6.694,56   

Crediteuren    

Totaal    

€                            -      

€           29.354,79     €           32.431,86   
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V&W 2018, verkort  

Lasten exploitatie   €  

13.236,65  

  

Algemene kosten  

  

Public Relations e.d.  €    1.815,03  

 

Kosten algemeen   €  1.815,03  

  

Activiteiten    

Voorlichting op Scholen  €    413,71  

Cocktail/Vluchtelingen   €  3.705,14  

50+  €  544,34  

Verstandelijk beperkten  €  1.860,16  

Transgendergroep  €   348,70  

Jongerenactiviteiten  €   635,36  

   
  

Baten    
  

Exploitatie    

Subsidie Roze T  € 16.104,00*  

Subsidie Breda  €   8.550,00  

Subsidie Dela Happy Boys en Girls  €  1.160,00  

debiteuren  €               -  

Contributie  €  3.003,54 +  

 Baten exploitatie   €  28.817,54  

Activiteiten  

  
  

Voorlichting   €   1.410,00  

 Baten activiteiten   €   1.410,00  

 Totaal baten   

  

€ 30.227,54  

  

Kosten    

  

Exploitatie    

Huur, verzekeringen, e.d.  €   13.236,65  
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Respect2Love  €   396,28  

Inloop  €  1.299,16  

Roze Tilburg  €  181,50  

LHBT-geschiedenis  €     -  

LHBT-zichtbaarheid  €  1.479,10  

Vrijwilligers  €   289,65 +  

Kosten activiteiten   €  11.153,09  

  

 Totaal kosten   € 26.204,77  
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 Totaal Baten   €   30.227,54  

Totaal Kosten      €   26.204,77   

SALDO EXPLOITATIE      €   4.022,77  

  
*Hiervan is een bedrag van € 8.200 subsidie over 2017 (betaald in 2018). Deze subsidie is 
verantwoord en definitief toegekend.  


