COC Tilburg Breda en omgeving
komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans-en intersekse personen
(LHBTI’s)

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2019

Het COC Tilburg Breda en omgeving heeft zich in 2019 wederom ingezet voor de
emancipatie van LHBTIAQ+ burgers. In het bijzonder voor hen die zich in een kwetsbare
positie bevinden. We zijn een organisatie die voor 100% op de inzet van bevlogen vrijwilligers
draait. Hieronder volgt een opsomming van onze organisatie en de activiteiten van het
afgelopen jaar.
Bestuur:
In 2019 bestond het bestuur uit: Laila Hassouna-Jansen (voorzitter), Pien Merkx (secretaris),
Floor Meurs (tot april algemeen bestuurslid), Thierry Koningstein (algemeen bestuurslid) en
Paula Contreras Carballada (vanaf oktober algemeen bestuurslid). De functie van
penningmeester is niet gevuld geweest. De financiële administratie is door Tanja JansenHassouna (vrijwilliger) uitgevoerd. Zij maakt geen onderdeel uit van het bestuur.
Onderdelen en groepen:
Voorlichting, coōrdinator Koen Ferket:
In 2019 hebben we weer volop mooie voorlichtingen mogen geven. Focus bij onze
voorlichtingen ligt op 1ste en 2de jaars leerlingen van overwegend middelbare scholen. De
basis is de laatste jaren gelegd en we hebben ca 125 voorlichtingen gegeven.
De voorlichting over seksuele- en genderdiversiteit draagt bij aan meer acceptatie en
tolerantie ten aanzien van LHBTI+. In 2019 hebben we onze vaste kern van ca 20
voorlichters gelukkig weer weten uit te breiden. We hebben nu ca 25 voorlichters die op
divers vlak een bijdrage leveren. De goede spreiding tussen Tilburg en Breda is hierdoor
aanwezig. 2 tot 3 keer per jaar organiseren we kennissessies om het kennisniveau op peil te
houden en te leren van elkaar.
Op basis van de feedback van scholen merken we dat we inhoudelijk sterke voorlichtingen
geven en krijgen we altijd complimenten voor de wijze waarop onze voorlichters dit
verzorgen. Mooiste compliment is dat we bij de meerderheid van de scholen in een nieuw
schooljaar worden teruggevraagd.
Hoogtepunt in 2019 wat betreft de voorlichting was de organisatie van de landelijke COCOnderwijsdag in samenwerking met AVANS Hogeschool Breda, waar onze vrijwilligers een
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd. Er zijn zowel in de ochtend als in de middag simultaan
8 workshops gegeven waar de bezoekers aan konden deelnemen. Bijvoorbeeld Peter van
Maaren, auteur van het boek "mijn meester is een homo", stichting School & Veiligheid en
Colored Qollective gaven workshops. In totaal zijn er ruim 150 bezoekers geweest en de
doelgroep, met name docenten, hebben de dag als zeer positief beoordeeld.
Voor een impressie: https://www.facebook.com/coctilburgbreda/videos/612461232827434/
Paula Contreras Carballada heeft het initiatief genomen een GSA (Gender and Sexuality
Alliance) voor hoger onderwijs te starten.
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Foto, vlnr: Akash, leerling GSA, coördinator GSA Hoger Onderwijs, Paula Contreras
Carballada, bestuurder Avans Hogeschool, Jacomine Ravensbergen.
Vluchtelingen, coördinatoren Rick Broeren en Ramon Jaspers;
2019 was een druk jaar bij de Cocktail-groep (cocktail: een COC-groep voor LHBTIvluchtelingen en nieuwkomers). Er waren meer activiteiten en de inloopdagen op
woensdagochtend in het Duvelhok in Tilburg en op donderdagavond in de Koepel in Breda
werden goed bezocht. Wij hebben gemerkt dat er veel vraag is naar activiteiten waar onze
leden even los kunnen komen uit hun (huidige) situatie. Voor een aantal, zeker de jongere,
cocktailleden is het COC vervanging van familie.
Een aantal voorbeelden van evenementen: spelletjesmiddag, karaoke, uitgaansavond,
kerstevenement met eten en schaatsen, halloween met een extra activiteit (masker
schilderen) en zelf koken (eten meebrengen uit eigen cultuur). Ook was er vraag naar
individuele begeleiding, om een gesprek aan te gaan om zorgen te uiten / een luisterend oor
te hebben.
Een van de grotere kosten is reiskosten. Het is lastig om een taxibedrijf te vinden om daar
een rekening te openen met een vast bedrag voor dezelfde reis (van inloop naar AZC). We
kunnen niet om de reiskosten heen vanwege openbaar vervoer dat niet goed aansluit en op
zondag al vroeg stopt. Toch willen wij dit vol blijven houden, omdat onze groep anders niet
naar de activiteiten kan komen en het kostenplaatje te groot wordt voor hun eigen
portemonnee.
De begeleiders die vooral in Breda actief waren zijn: Jetty, Rick, Omar (focus op inloop),
Sacha, Roos en Ramon. In Tilburg wordt de (cocktail-)inloop met name door Laila en Nico
verzorgd.
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Transbelangen, coordinatoren Emma Laurijssens van Engelenhoven en Eva van
Engelenhoven Laurijsssens:
De trans praatgroep is een doorlopende hulp en praatgroep die een wisselende, maar goed
bezoekersaantal heeft. De praatgroep wordt in Breda door de ervaren begeleiders Emma en
Eva van Trans Nederland gehouden.

Dragkitchen, Luca Baast:
Dragkitchen is nu bijna een jaar actief bezig met gemiddeld 12 bezoekers vanuit heel
Nederland. De werkgroep is gericht op gender en genderexpressie. De deelnemers praten
erover en ervaren ermee, d.m.v. workshops van bekende dragqueens en kings. Het is een
goed bezochte werkgroep die een belangrijke bijdrage levert aan de acceptatie en bevrijding
van gendernormen.

LHBTIAQ met lichamelijke en/of mentale uitdaging, Leon van Gelooven en Frank Visser:
De Happy Boys and Girls hebben diverse activiteiten georganiseerd, zoals een BBQ en een
workshop weerbaarheid.
Jongeren, coördinator Thierry Koningstein:
Jong&Out
In 2019 hebben er, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks Jong&Out
bijeenkomsten plaatsgevonden voor lhbti+jongeren t/m 18 jaar. De opkomst is gedurende het
jaar steeds verder gegroeid. Steeds meer lhbti+jongeren weten elkaar te vinden tijdens
Jong&Out activiteiten en ook ontstaan er nieuwe vriendschappen en zoeken de jongeren
elkaar vervolgens op buiten de activiteiten om. Activiteiten waren bijvoorbeeld samen bowlen,
lasergamen, glow in the dark golf en schaatsen. Ook is er aan het einde van het jaar een
Paarse Vrijdag After Party georganiseerd, waarbij veel GSA-leerlingen (Gender Sexuality
Alliance) samen deze dag feestelijk afsloten.
Young Pride Tilburg
Eind 2019 is door en voor lhbti+jongeren van 18 t/m 30 jaar uit de regio Tilburg onze
Expreszo groep Young Pride Tilburg opgericht, in samenwerking met jongerenorganisatie RNewt. Dit vanuit de behoefte voor veel jongeren uit deze leeftijdsgroep om elkaar te kunnen
ontmoeten tijdens begeleide activiteiten en als vervolg voor de jongeren die de maximale
leeftijd voor Jong&Out activiteiten bereiken. Er zijn voor 2020 al diverse activiteiten gepland.
Begeleiders die actief zijn bij de jongeren: Thierry, Arthur, Jeremy en Ramon.
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Ouderen, coördinator Berna Berendsen:
Ook de 50+ groep heeft een aantal activiteiten ondernomen in 2019. Zo zijn ze enkele keren
gaan eten met elkaar, hebben een boottochtje over de singels in Breda gedaan en zijn gaan
midgetgolfen. Bij een reguliere Roze 50+ soos op zondagmiddag is de wethouder op bezoek
geweest.
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Zichtbaarheid algemeen
4 mei:
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Coming Out Day

Coming Out dag Breda, Young Pride Breda samen met BO op het regenboogpad in
Valkenburgpark in Breda.

Coming Out dag Tilburg, regenboogvlag hijsen bij Universiteit Tilburg vlnr: voorzitter Laila
Hassouna-Jansen, wethouder Rolph Dols, vicevoorzitter College van Bestuur universiteit
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Tilburg, Paulina Snijders, beleidsmedewerker diversiteit & inclusie universiteit Tilburg, Ilja
Hijink, John van der Horst beleidsmedewerker gemeente Tilburg.
Op de avond van Coming Out Day is in Tilburg het toneelstuk “King Bi” opgevoerd in het
Rondetafelhuis in Tilburg Noord.
Roze Maandag
Op Roze Maandag kwamen alle groepen bij elkaar om van het station onder onze mega
regenboogvlag de Pride Walk te lopen.
Zichtbaar in het Brabants Dagblad.

Rozen in valkenbergpark
Young Pride Breda heeft op een zondagmiddag rozen uitgedeeld aan voorbijgangers in het
valkenburgpark in Breda.
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/292044/young-pride-deelt-liefde-uit-invalkenberg-in-hoop-op-meer-lhbt-acceptatie#
Federatiedagen
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Twee keer per jaar zijn er landelijke federatiedagen georganiseerd door COC Nederland.
Mooie momenten waarop we ervaringen uitwisselen met vrijwilligers van de andere 20 lid
verenigingen. Er is een plenair gedeelte met pride talks en workshops.

Op landelijke COC federatiedag in maart.
Veiligheid
V.w.b. veiligheid hebben we drie gerichte casussen gehad waarbij we ondersteuning hebben
gegeven/aangeboden aan LHBTI mensen met veiligheidsissues. En er is aandacht besteed
aan veiligheid en voorlichting voor online dating en apps.
Ook In verband met een geweldsincident waar een van onze Cocktaildeelnemers slachtoffer
van was hebben we contact gehad met de leiding van AZC Gilze en de burgemeester van
Gilze.
Gezondheid
Er is dit jaar een samenwerking geweest met Choices support center uit Amsterdam om een
gratis SOA test en informatie avond te organiseren. Hier was ruim aandacht voor soa’s. En
informatie over het gebruik van prep. Ook zijn er een 20 tal soa testen uitgevoerd door
medewerkers van soa poli on-line. Omdat iedereen toegang moet hebben tot soa testen en
informatie over sex, stigma en soa’s, wordt hier in het komende jaar een mogelijk vervolg
voor gezocht.
We hebben een cursusavond bijgewoond bij Blauwe Maan, om ons verder te bekwamen bij
herkennen en doorverwijzen van slachtoffers van seksueel misbruik. Daarbij is ook aandacht
besteed aan mannelijke slachtoffers.
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We hebben bij VVN en bij COA aandacht gevraagd voor de geestelijke gezondheid van
LHBTI asielzoekers, die onmenselijk lang moeten wachten op een interview.
Onderzoek LHBT geschiedenis Tilburg
Het onderzoek dat in 2017 in opdracht van COC Tilburg Breda is gestart is aan de
afrondende fase bezig. Samen met het Zuidelijk Historisch Contact zijn de eerste stappen
richting publicatie gezet.
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Financiën.
V&W 2019
Baten
Exploitatie
Subsidie Roze T
Subsidie Breda
Bijdrage COC NL
Debiteuren
Contributie

€
€
€
€
€

10.094,00
9.000,00
5.427,80
2.611,26

Totaal baten exploitatie

€

27.133,06 +

Activiteiten
Voorlichting

€

825,00

Totaal baten activiteiten

€

825,00

Totaal baten

€ 27.958,06

Lasten
Exploitatie
Huur, verzekeringen, e.d.

€

13.916,83

Totaal lasten exploitatie

€

13.916,83

Activiteiten
Public Relations en bestuur

€

1.731,23

Kosten algemeen

€

1.731,23 +

Voorlichting op Scholen
Cocktail/Vluchtelingen

€
€

424,73
10.356,13

50+
Verstandelijk beperkten
Transgendergroep

€
€
€

838,08
1.438,91
1.312,55

Jongerenactiviteiten
Respect2Love
Inloop

€
€
€

1.990,44
128,05
499,00

Roze Tilburg
LHBT-zichtbaarheid
kosten onderzoek / boek
Onderwijsdag

€
€
€
€

1.839,50
937,35
3.012,50
2.527,53

Kosten activiteiten

€

Totaal kosten

€ 40.952,83

Totaal Baten
Totaal Lasten

€
€

27.958,06
40.952,83

SALDOVERLIES

€

-12.994,77

25.304,77 +
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Balans 2019
Aktiva

31-12-2018

31-12-2019

Liquide middelen
Zakelijke rek ING
Spaarrek ING
Debiteuren

€
€
-

Totaal

€

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven
Bestemmingsreserve beschrijving historie
Kortlopende schulden
Nog te besteden subsidies
Crediteuren

2.817,89
29.613,97

€
€

2.620,45
17.121,55
+

32.431,86

€

31-12-2018

19.742,00

31-12-2019

€
€
€

13.737,30
5.000,00
7.000,00

€
€
€

8.925,00
3.000,00
4.000,00

€

6.694,56

€

3.817,00

+
Totaal

€

32.431,86

€

19.742,00
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Toelichting cijfers
Op 3 maart 2020 heeft de kascommissie plaatsgevonden. De kascommissie vond de daling
van het vermogen en de hoge kosten aan Cocktail opvallend. Hieronder een uitleg over deze
specifieke punten.
Vermindering eigen vermogen:
Het eigen vermogen van COC Tilburg-Breda is een aantal jaar aan de hoge kant geweest.
Eigen vermogen is een buffer, dus voldoende eigen vermogen is belangrijk om risico's af te
dekken. Een te hoog eigen vermogen heeft ook keerzijden, het maakt bijvoorbeeld het
aanvragen van subsidie moeilijk. En de ANBI-status van COC Tilburg-Breda kan in gevaar
komen (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen; status die de Belastingdienst aan
organisaties kan geven, waardoor aantal belastingvoordelen gelden). Een te hoog eigen
vermogen wordt gezien als oppotten, waardoor het geld niet wordt ingezet voor de doelen
van de vereniging.
Het eigen vermogen is behoorlijk teruggebracht. Dit is gedaan door lagere subsidies aan te
vragen (minder inkomsten) en veel activiteiten uit te voeren. Nu is het zaak de uitgaven en
inkomsten weer in balans te krijgen. Voor zover nu bekend zijn de inkomsten in 2020
aanzienlijk hoger.
Hoge kosten Cocktail:
De totale uitgaven aan Cocktail waren in 2019 € 10.350. De kosten bedroegen netto € 6.950,
want COC Nederland heeft in 2019 € 3.400 betaald voor Cocktail. De netto kosten zijn
daarmee nog steeds fors hoger dan afgelopen jaren, een trend die overigens landelijk bij alle
COC’s met een Cocktailgroep is te zien.
Jaar
2016
2017
2018
2019

Kosten Cocktail
€ 1.300
€ 600
€ 3.700
€ 6.950

De administratie is gebaseerd op het kasstelsel, wat bepaalde restricties met zich meebrengt.
Zo is in de cijfers niet te zien dat in 2019 een bedrag van ongeveer € 350 is betaald, dat
eigenlijk bij 2018 hoort (door het laat indienen van declaraties door een vrijwilliger).
Het soort kosten van Cocktail: veel reiskosten, deelnemers (en vrijwilligers) die naar de inloop
komen. De Breda-inloop op donderdagavond is erg populair geworden: er is een actieve
vrijwilligers-groep die voor gezelligheid en een luisterend oor zorgt. Er komen ook
deelnemers uit hetzelfde AZC, die elkaar op het terrein niet groeten, en tijdens de inloop
openlijk LHBTI zijn en met elkaar omgaan. Voor de meerderheid van de deelnemers is de
inloop het enige moment in de week dat ze niet in de kast zitten. Enkele deelnemers
gebruiken niet hun eigen naam en willen niet op de foto, omdat ze het gevoel hebben gevaar
te lopen wanneer ze worden herkend. Veel deelnemers noemen het COC hun familie. Eén
deelnemer heeft eens verklaard dat ze op woensdagochtend een reden heeft om uit bed te
komen: de inloop.
De inloop op donderdagavond brengt met zich mee dat soms taxikosten gemaakt worden.
AZC Gilze is in de avond niet meer bereikbaar met openbaar vervoer. Vrijwilligers brengen
deelnemers met auto's terug, maar dat lukt niet altijd. De inloop verzetten naar overdag heeft
als nadeel dat er minder vrijwilligers beschikbaar zijn en sommige Cocktailleden kunnen
evenmin overdag.
Wat ook wordt vergoed: reiskosten van deelnemers voor bezoeken aan events die andere
Cocktailgroepen organiseren (mensen in een AZC worden soms overgeplaatst naar hele
andere delen van het land. De grotere Cocktailevents zijn dan een mogelijkheid om elkaar
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weer te zien in een veilige omgeving). En het bezoeken van prides elders in het land.
Restrictie hierbij is: max 1x per maand en max € 25 vergoeding per deelnemer.
Verder kosten: activiteiten. Activiteiten variëren in bedragen, zowel buitenshuis (bv
schaatsen) als in eigen locatie (schminken Halloween). Actieve vrijwilligers maken dit
mogelijk.
Aantal deelnemers:
- Ongeveer 52 en 5 vrijwilligers (dus € 122 pp per jaar)
Enkele wetenswaardigheden:
Deelnemers komen onder andere uit Afrikaanse landen: Uganda, Nigeria, Sierra Leone,
Senegal, Gambia, maar ook uit het Midden-Oosten, bijvoorbeeld Iran en Algerije. De jongste
deelnemer is 16 (officieel, waarschijnlijk is ze jonger). Op moment zijn er 3 deelnemers die
hun kinderen (baby's) meenemen naar de inloop. Van meerdere deelnemers is bekend dat zij
een vergunning hebben omdat ze slachtoffer zijn geweest van mensenhandel.

