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 Somewhere over the rainbow way up high There's a land that I heard of once in a 
lullaby Somewhere over the rainbow skies are blue And the dreams that you dare to 

dream really do come true  

* Over The Rainbow (1938), Judy Garland  
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Voorwoord
Afgelopen jaar, 2021, is wederom een bewogen jaar geweest. En ondanks dat ‘alles 
s<l hee> gestaan' hee> COC Tilburg Breda zeker niet s<lgezeten.  

Door de gevolgen van COVID-19 waren onze ontmoe<ngen op loca<e grotendeels 
onmogelijk. 

Daar waar mensen hulp nodig hadden, hebben we met een tweetal 24uurs 
telefoonlijnen hulp en een luisterend oor geboden voor de kwetsbare LHBTIAQ+ in 
de voor velen eenzame corona-periode. Onderdeel hiervan is ook een zelfdoding 
preven<e lijn. De hulpvraag is flink toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.  

In Tilburg hebben we inmiddels geen vaste loca<e meer en zijn we <jdelijk 
opgevangen door Feniks, emancipa<e exper<secentrum.  

Er waren ook hoogtepunten. Onze inspanningen om nieuwe vrijwilligers te werven, 
waren succesvol. De aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers waren hoger dan 
voorgaande jaren. 

Onze voorlich<ngen zijn zo goed als mogelijk doorgegaan binnen de richtlijnen van 
het RIVM en zijn diverse scholen en instellingen voorzien van voorlich<ng. In 
samenwerking met Gemeente Breda en Tilburg is er een mooie ac<e opgezet 
rich<ng scholen. Scholen zijn geac<veerd om <jdens Coming Out Day en Paarse 
Vrijdag aandacht te besteden aan het feit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 

Wat betre> aandacht voor jongeren is ook een groei te zien. Zowel in digitale en live 
ontmoe<ng als in de visualisering van de GSA's in Tilburg, Breda en omgeving. 
Zichtbaarheid was extra aanwezig door portre]en welke we gedeeld hebben <jdens 
IDAHOT. 

Tot slot zijn er nieuwe werkgroepen ontstaan uit de vraag vanuit de community, 
zoals Au< Roze en Respect2Love. Meer hierover verderop in ons jaarverslag. 

Terugkijkend hee> Covid-19 het ons moeilijk gemaakt, echter wij hebben alle zeilen 
bijgezet voor zichtbaarheid en ondersteuning aan de LHTBIAQ+ community. Trots 
zijn wij op de samenwerking met Gemeente Breda en Tilburg en tevens op de 
samenwerking met alle roze partners in Tilburg, Breda en omstreken. We hebben 
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met elkaar een duurzame bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van accepta<e en 
gelijkwaardigheid binnen de steden. 
  
Een dankwoord aan onze samenwerkingspartners, in het bijzonder Gemeente Breda 
en Tilburg en haar medewerkers is op zijn plaats. Mede dankzij de financiële 
bijdrage en ondersteuning kunnen wij werken aan onze gezamenlijke doelstellingen. 
Totslot een dankwoord aan alle vrijwilligers die een niet aflatende inzet hebben 
laten zien, dank! 

#samensterk 
  
Namens het bestuur, 
Pien Adriana Merkx 
Voorzi]er 
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Toelichting activiteiten en groepen
COC Tilburg Breda en omgeving heeft zich in 2021 ondanks de 

gevolgen van COVID-19 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 2021 hee> er een wisseling binnen het bestuur plaatsgevonden. Twee aspirant 
bestuursleden (Roberto Hessels en Michael Zant) hebben besloten niet toe te 
treden tot het bestuur en Thierry Koningstein is gestopt. Liz Nabankama is defini<ef 
toegetreden tot het bestuur met focus op Respect2Love en Cocktail. Enorme dank 
voor de enorme inzet die Thierry de laatste jaren hee> besteed aan het bestuur en 
specifiek de jongerengroepen. Een prach<g resultaat hee> hij gerealiseerd. 

Er is gewerkt aan een jaarplan voor 2021 met duidelijke doelen voor zichtbaarheid 
en ondersteuning. Het gee> onze werkzaamheden een flinke impuls.   
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Elke werkgroep van COC Tilburg-Breda en omgeving organiseert regelma<g 
ac<viteiten. Hieronder volgt in het kort wat deze ac<viteiten zijn. 

Voorlich3ng 
De werkgroep voorlich<ngen gee> voorlich<ng op onder meer basis- en middelbare 
scholen en op mbo's of voor andere doelgroepen als daar behoe>e aan is. In 2021 
hebben we weer volop mooie voorlich<ngen mogen geven. Focus bij onze 
voorlich<ngen ligt op 1ste en 2de jaars leerlingen van overwegend middelbare 
scholen. De basis is de laatste jaren gelegd en we hebben ca. 45 voorlich<ngen 
gegeven. Het aantal lag door COVID-19 lager dan voorheen. De voorlich<ng over 
seksuele- en genderdiversiteit draagt bij aan meer accepta<e en toleran<e ten 
aanzien van LHBTI+.  We hebben nu 20+ 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 voorlich<ngen geven en krijgen we al<jd 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. Er is 
een aanzet gemaakt om met instellingen zoals Amarant, CJG Breda, MOOIWERK 
samen te werken op gebied van voorlich<ng. 
  
Cocktail 
Cocktail (Asiel) ondersteunt LHBTI-vluchtelingen en asielzoekers, door het 
organiseren van maandelijkse inloopmiddagen en -avonden en incidentele extra 
evenementen. Er waren minder ac<viteiten en de inloopdagen op 
woensdagochtend in Tilburg en op donderdagavond in Breda zijn door de lockdowns 
en beperkingen fors afgenomen. 
  
Wij hebben gemerkt dat er veel vraag is naar ac<viteiten waar onze leden even los 
kunnen komen uit hun (huidige) situa<e. Voor een aantal, zeker de jongere, 
cocktailleden is het COC vervanging van familie. Ook was er vraag naar individuele 
begeleiding, om een gesprek aan te gaan om zorgen te uiten / een luisterend oor te 
hebben. 
  
Roze50+ 
Roze 50+ organiseert maandelijks op zondag een bijeenkomst voor LHBTI-personen 
van 50 jaar of ouder. Deze mee<ngs zijn in aangepaste vorm doorgegaan. We zijn blij 
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dat we ook in Tilburg een coördinator hebben gevonden die in Tilburg maandelijks 
een event organiseert. De events worden goed bezocht en bieden bezoekers heel 
veel toegevoegde waarde. 
  
Zonder stempel 
Verstandelijk beperkten komen frequent bijeen en organiseren diverse ac<viteiten. 
De groep wordt voortaan ‘Zonder stempel’ genoemd, in lijn met de landelijke 
organisa<e. Lokaal gebruiken we voor het organiseren van onder meer de soos ook 
de naam De Happy Boys and Girls. Zij hebben zelf diverse ac<viteiten georganiseerd, 
zoals een proefrit met Volvo’s. Naast de soos begeleiden wij maandelijks hele 
belangrijke praatgroepen en ini<ëren we gesprekken met zorginstellingen zoals 
Amarant en ouders. 
  
T Nederland 
De transgendergroep richt zich op bewustwording rondom transi<e en gender. De 
trans praatgroep is een doorlopende hulp- en praatgroep die een wisselende, maar 
goed bezoekersaantal (gemiddeld 10 personen) hee>. De praatgroep wordt veelal in 
Breda door de ervaren begeleiders Emma en Eva van Trans Nederland gehouden. 

Jong&Out Tilburg-Breda en Young Pride Tilburg-Breda 
De jongeren groepen bestaande uit Jong&Out Tilburg-Breda en Young Pride Tilburg-
Breda zijn ac<eve groepen. De samenstelling is divers en ca. 25 personen groot. Zij 
kwamen maandelijks bijeen. Ondanks corona zijn dankzij de goede samenwerking met 
R-Newt de meeste ac<viteiten door kunnen gaan, met toestemming van de Gemeente 
Tilburg die aan R-Newt is verleend. We hebben o.a. samen gebowld, 
gebarbecued, gegolfd en samen gezelschapsspelletjes gespeeld. Het is voor jongeren erg 
fijn om andere lhb<+ jongeren te kunnen ontmoeten. Het helpt hen in hun persoonlijke 
ontwikkeling t.a.v. hun eigen seksuele- en genderiden<teit. Ze gaan in een veilige 
omgeving nieuwe vriendschappen aan en doordat zij anderen leren kennen wordt 
minderheidsstress verminderd.  
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GSA's 
COC Tilburg-Breda e.o. hee> 2 GSA-coördinatoren die samen met 4 stagiaires social 
work de GSA's (Gender and Sexuality Alliance) inventariseren en ondersteunen op 
scholen voor V(S)O, MBO, HBO en WO. Ondersteuning wordt geboden aan leerlingen/
studenten en aan GSA-ondersteuners op scholen zoals bijvoorbeeld mentoren, 
zorgcoördinatoren en direc<eleden. Vanuit het landelijke GSA-netwerk kunnen scholen 
voor Paarse Vrijdag een (les)pakket bestellen. Paarse Vrijdag is een zichtbaarheidsdag op 
de 2-de vrijdag in december om te laten zien dat je oké bent met alle genders en 
seksuele oriënta<es. In 2021 was het de tweede keer dat ook scholen voor primair 
onderwijs en HBO (digitaal) materiaal konden aanvragen. Een groot aantal scholen 
hebben de regenboogvlag gehesen die ze in 2020 van de Gemeentes Tilburg en Breda 
hebben gekregen.  

Respect2love 
Umbrella Associa<on voor bi culturele LHBTI-personen is een werkgroep die enige 
<jd een slapend bestaan hee> geleid, in 2020 is deze werkgroep ac<ef. 
Samenwerking is opgezocht met Tilburg University en de groep bestaat uit ca 15 
personen. Ontmoe<ngen worden minimaal 1 keer per maand georganiseerd. 
  
Inloop  
Deze werkgroep organiseert wekelijkse inlopen in Tilburg (woensdagmiddag) en 
Breda (alleen donderdagavond). Door COVID-19 hebben deze inloop middagen en 
avonden weinig doorgang meer gevonden. 

Dragkitchen en Draghouse Brabant 
Zij organiseren workshops, bijvoorbeeld exploreren van je dragkarakter. De 
werkgroep is gericht op gender en genderexpressie. Zij leveren een belangrijke 
bijdrage aan de accepta<e en bevrijding van gendernormen. De ac<viteiten zijn in 
2021 door corona beperkt geweest, de groep bestaat uit ca 5 personen. 
  
Au3Roze 
Deze groep is in 2020 opgestart. Door corona zijn de ac<viteiten beperkt geweest. 
Doelstelling is om maandelijks mee<ngs te gaan organiseren. Het uitgangspunt is 
dat au<sten op hun eigen manier bijdragen aan de samenleving en deze meer kleur 
geven. Vandaar ons mo]o: ‘au<sme is ook diversiteit’. 
  

COC TILBURG BREDA EN REGIO 8



COC TILBURG BREDA EN REGIO 9

Blindwall Inclusie - Nieuwe Veste Breda



Algemeen 

Zichtbaarheid 
- kranslegging in Tilburg en Breda op 4 mei; 
- brievenac<e en #iedereenmagzoenen-ac<e <jdens Coming out day Tilburg/Breda; 
- brievenac<e basisonderwijs <jdens Paarse vrijdag Breda; 
- publica<e portre]en <jdens IDAHOT. 
  
Twee keer is er deelgenomen aan landelijke federa<edagen georganiseerd door COC 
Nederland. Mooie momenten waarop we ervaringen uitwisselen met vrijwilligers 
van de andere 21 lid- verenigingen. Er is een plenair gedeelte met pride talks en 
diverse workshops. 
  
Vijf stagiaires social work van Avans Hogeschool hebben stage gelopen. Zij 
begeleiden jongeren <jdens (online) ac<viteiten van J&O, YPT/YPB en inventariseren 
en ondersteunen GSA’s. Tevens hebben wij een student van een Belgische opleiding 
begeleid, zij hee> een aanzet gemaakt voor een plasorm voor kunstenaars (in 
rela<e tot voorlich<ng) opgezet. 
  
Veiligheid & gezondheid 
Wat betre> veiligheid hebben we 50+ gerichte casussen gehad waarbij we 
ondersteuning hebben gegeven aan LHBTI mensen met veiligheidsissues. Deze 
personen melden zich rechtstreeks of via zorginstellingen. 
Er is aandacht besteed aan veiligheid en voorlich<ng voor online da<ng en apps.  
We hebben bij VVN en bij COA aandacht gevraagd voor de geestelijke gezondheid 
van LHBTI asielzoekers, die onmenselijk lang moeten wachten op een interview.  
   
Het werk van COC Tilburg-Breda wordt gerealiseerd door ca 40 vrijwilligers. Het 
bestuur, bestaande uit: 

★ Pien Adriana Merkx: voorzi]er, tevens focus op Au<roze en Roze50+ 

★ Koen Ferket: penningmeester, tevens focus op voorlich<ng en stakeholders 

★ Liz Nabankama: algemeen bestuurslid, focus op Respect2Love en Cocktail 

★ Anne Marie Mulders: aspirant algemeen bestuurslid 
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Elke werkgroep hee> een coördinator, zij zijn voor het bestuur het eerste 
aanspreekpunt en ze]en zich in voor allerlei ac<viteiten. 

Toelichting jaarcijfers 2021

Het jaar 2021 is met een posi<ef saldo van EUR 17.098,00 afgesloten. 

De inkomsten zijn nagenoeg gerealiseerd zoals begroot. Het posi<eve saldo is te 
verklaren doordat als gevolg van diverse lockdowns en beperkingen een groot aantal 
ontmoe<ngen geen doorgang hadden. Onze loca<es zijn geruime <jd gesloten 
geweest en we hebben hierdoor minder onkosten (reiskosten, events en 
verteringskosten) gehad. Ontmoe<ngen hebben veelal online plaatsgevonden. 
We zijn gestart met de voorbereidingen voor een boek om de LHBT+ geschiedenis 
van Breda in kaart te brengen. Hiermee hebben we een reserve deels afgebouwd 
(welke in 2022 volledig afgebouwd wordt). Doel was om groepen te laten groeien, 
zoals Dragkitchen maar dat is door corona niet volledig gelukt. Door online mee<ngs 
hebben we de binding met leden en vrijwilligers ac<ef gehouden.  Onze ambi<e om 
meer zichtbaarheid te tonen is ondanks corona gelukt. We hebben veelvuldig 
overleg met stakeholders zoals de gemeente gevoerd en zijn we op social media vlak 
duidelijk zichtbaar geweest.  

De subsidiegelden die niet uitgegeven zijn, gaan we aanwenden voor (nieuwe) 
projecten en ac<viteiten in 2022. Te denken valt aan het in kaart brengen van de 
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LHBTI+ historie van gemeente Breda en uiteindelijk uitbrengen van een boek. Op 
basis van het posi<eve saldo in 2021 hebben we voor 2022 lagere subsidiebedragen 
aangevraagd. 

Jaarcijfers 2021
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V&W 2021

Baten

Exploitatie
Subsidie Roze T € 18,000.00
Subsidie Breda € 16,150.00
Subsidie Gilze-Rijen € 2,000.00
Bijdrage COC Nl € 2,800.00
Debiteuren
Contributie € 3,023.00
Totaal baten exploitatie € 41,973.00

Activiteiten
Voorlichting € 875.00
Totaal baten activiteiten € 875.00

Totaal baten € 42,848.00

Lasten

Exploitatie
Huur, verzekeringen, e.d. € 9,721.00
Totaal lasten exploitatie € 9,721.00

Activiteiten
Public Relations en bestuur € 2,431.00
Kosten algemeen € 2,431.00 +

Voorlichting op Scholen € 485.00
Cocktail/Vluchtelingen € 550.00
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50 € 570.00
Zonder stempel € 27.00
Transgendergroep € -
Jongerenactiviteiten € 2,828.00
Respect2Love € 546.00
Inloop € 45.00
Attentie vrijwilligers € 831.00
LHBT-zichtbaarheid € 3,128.00
kosten onderzoek / boek € 3,025.00
Events zoals coming out dag 
en paarse vrijdag € 1,563.00
Kosten activiteiten € 13,598.00 +

Totaal kosten € 25,750.00

Totaal Baten € 42,848.00
Totaal Lasten € 25,750.00
Positief saldo € 17,098.00
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