
 
 

Jaarverslag 2020 COC Twente-Achterhoek 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enschede, 5 februari 2021 

 
 



   
 

1. 

Inleiding 
  
We kijken in dit verslag terug op een heel bijzonder jaar. Tijdens de algemene 
ledenvergadering in maart 2020 hadden we ondanks corona nog het idee, dat we snel weer 
allerlei activiteiten zouden kunnen oppakken, maar dat viel fors tegen. Toch is er binnen 
onze vereniging voldoende gebeurd om samen op terug te kijken. 
 
Leden, vrijwilligers, bestuur en coördinatoren 
Het COC Twente-Achterhoek heeft eind 2020 99 leden en 45 vrijwilligers.  
Al jaren merken we dat het door de dagelijkse drukte voor de coördinatoren en bestuur 
moeilijk is om de vrijwilligers de aandacht te geven, die ze verdienen. Daarom is besloten 
een nieuwe functie in het leven te roepen; de coördinator vrijwilligers. 
Astrid van IJzendoorn heeft gereageerd op deze vacature en is in september gestart in deze 
functie. 
 
Er hebben zich nog een aantal wisselingen voorgedaan in de groep van coördinatoren en 
bestuur. Jan van Lijf was al langere tijd niet meer actief mede ten gevolge van persoonlijke 
omstandigheden en heeft tijdens de ALV de functie als algemeen bestuurslid beëindigd. 
Nathalie Slot is als algemeen bestuurslid aan de slag gegaan en Raymon Haveman heeft de 
rol van secretaris op zich genomen. Helaas heeft hij de functie slechts enkele maanden 
uitgevoerd, omdat hij zich niet kon vinden in de koers van de vereniging. Gelukkig was 
kersvers bestuurslid Nathalie Slot bereid zijn taken als secretaris over te nemen. 
Onze coördinator Voorlichting Anke Hofsté heeft in het voorjaar haar functie overgedragen 
aan Sofie Bartman en Maike Penterman.  
Fran Widijanto heeft enkele maanden als aspirant algemeen bestuurslid rondgekeken en 
uiteindelijk besloten zich toch niet verkiesbaar te stellen.  
Robert Tjoonk heeft halverwege 2020 kennismakinggesprekken gevoerd met leden van het 
bestuur en coördinatoren en is vanaf dat moment aan de slag gegaan als aspirant- 
penningmeester. 
 
Ontmoetingsgroepen 
Een groot deel van 2020 konden we helaas geen fysieke ontmoetingsgroepen organiseren 
ten gevolge van de coronamaatregelen. Soms zijn digitale meetings gehouden. 
 
Op 25 augustus 2020 is Jan van den Bosch op 84jarige leeftijd overleden. Hij was de 
initiatiefnemer van de ontmoetingsgroep voor senioren in Twente, de ookZOsoos.   
Met steun van het COC Twente-Achterhoek ging de soos in maart 2010 feestelijk van start 
en Jan was jarenlang coördinator en gastheer. De roze senioren in onze regio en het COC 
Twente-Achterhoek zijn Jan veel dank verschuldigd en zullen er zorg voor dragen dat de soos 
blijft bloeien. 

Politiek en gemeentelijk lhbt+-beleid 
Het afgelopen jaar is regelmatig overlegd met de beleidsambtenaren van de 
regenbooggemeenten Enschede en Hengelo. Afgelopen jaar zijn nieuwe relaties opgebouwd 
met Oldenzaal, Hellendoorn, Winterswijk en Oost-Gelre. 
Winterswijk en Oost-Gelre hebben aangegeven in 2021 Regenbooggemeente te willen 
worden. Alle betrokken belangenorganisaties uit hun werkgebied zijn daarom uitgenodigd 



   
 

2. 

voor een kennismakingssessie. Daaraan heeft ook COC Twente-Achterhoek deelgenomen. 
Het streven van de beide gemeentes zullen wij ook in 2021 blijven ondersteunen. 
 
Herdenking 4 mei 
Zoals gebruikelijk heeft COC Twente-Achterhoek op 4 mei in Almelo, Borne, Enschede, 
Hengelo en Winterswijk bloemstukken gelegd tijdens de herdenkingen. 
 
Voorlichting, jongeren en onderwijs 
In 2020 hebben onze voorlichters nog een aantal lessen kunnen verzorgen, aan het einde 

van het vorige schooljaar en vroeg in het najaar van 2020. Alle tweedejaars studenten social 

work van Saxion hebben een vorm van voorlichting gekregen – voor ongeveer de helft door 

fysieke lessen. Na de strenge lockdown hebben de overige klassen via filmpjes en 

lesinstructies van hun eigen docent voorlichting gekregen.  

 
Daarnaast is veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van digitale 
scholingsmogelijkheden (Voorlichting 2.0) met als doel om tijdens én na corona de kwaliteit, 
kwantiteit en flexibiliteit van ons aanbod aan scholen te stimuleren. Dit is een samenwerking 
tussen coördinatoren en voorlichters van Twente-Achterhoek, Landelijk Trainersteam 
Voorlichting (COC Nederland) en uiteindelijk ook andere COC-lidverenigingen.  
 
In februari is kort voor de corona uitbraak Jong&Out Achterhoek van start gegaan met een 

enthousiaste en creatieve begeleidersgroep. In 2020 zijn er zowel fysieke als online 

bijeenkomsten georganiseerd. Ditzelfde geldt voor Jong&Out Twente.  

 

Sociale veiligheid 
 
De strijd voor acceptatie van lhbt+ is nog altijd hoognodig. Veel jongeren worstelen met hun 
geaardheid, transgenders worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd en mannen- en 
vrouwenstellen, die hand in hand lopen, worden aangestaard, uitgescholden of erger…. 
Het afgelopen jaar vonden in Twente een aantal forse geweldsincidenten plaats, die werden 
gerelateerd aan het behoren tot de doelgroep lhbt+ en veel media-aandacht kregen. 
Hiernaast zijn er contacten geweest met lhbt+’ers die met geweld en discriminatie te maken 
hebben gehad, die de media niet hebben gehaald. Op 20 november werd er stilgestaan bij 
de 350 transgender personen die het afgelopen jaar ergens op de globe om het leven zijn 
gebracht, vanwege hun trans zijn. 
Wereldwijd zijn in 2020 allerlei parades voor lhbt+ afgelast ten gevolge van de 
coronamaatregelen.  
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Om toch aandacht te besteden aan de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit werd 
besloten 27 juni 2020 uit te roepen tot Global Pride Day. COC Twente-Achterhoek 
organiseerde op die dag in Enschede een demonstratie voor de sociale acceptatie van 
lhbt+’ers in de vorm van een Rainbow Sit In.  
Individuele hulpvragen 
In 2020 werd tientallen keren ondersteuning geboden naar aanleiding van individuele 
verzoeken, die veelal via onze website werden ingediend.  In het algemeen kunnen de 
mensen goed geholpen worden met een informatief mailtje, een luisterend oor en het 
doorgeven van de sociale kaart op gebied van lhbt+. 
 
Regenboogdagen 
Ondanks de coronamaatregelen is er rond Coming-Out-Dag een aantal activiteiten 
georganiseerd in ons werkgebied.  
Het COC Twente-Achterhoek heeft een workshop gehouden over genderidentiteit.  
Daarnaast is een dichtwedstrijd verbonden aan de workshop Poëzie door Regine Hilhorst. 
 
In de bibliotheek in Nijverdal is een Regenboogtafel ingericht. 
 

 
 
In Almelo hebben kinderen de Koornmarkt versierd met 
stoepkrijt. Er werden veel prachtige regenbogen 
getekend. Tegelijk werd er rond dit evenement geflyerd 
hetgeen vele interessante  gesprekken opleverde.  
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Financiën 
De administratie wordt gevoerd door vrijwilliger Edwin Oude Wesselink.    
 
Cijfers in euro’s voor 2020 

 
 
 

BEGROTING VS REALISATIE (stand 31-12-2020)

INKOMSTEN Begroot Realisatie Verschil

A - Contributie leden (via COC Nederland)  €      2.400,00  €              2.358,15  €         (41,85)

A - Subsidie Gemeente Enschede  €     17.000,00  €            26.100,00  €     9.100,00 

A - Subsidie Gemeente Hengelo  €      3.000,00  €              3.000,00  €               -   

A - Bijdrage COC Nederland  €      2.800,00  €              2.424,33  €       (375,67)

A - Donaties en overig  €         100,00  €                  55,00  €         (45,00)

J - Opbrengst voorlichting  €      1.700,00  €                 855,00  €       (845,00)

A- Reserve Enschede 2019  €      2.400,00 

Totaal  €     29.400,00  €            34.792,48  €     7.792,48 

UITGAVEN Begroot Realisatie Verschil

Algemeen

A - vaste lasten (verzekering, hosting e.d.)  €         700,00  €                 753,26  €           53,26 

A - vrijwilligers (alg. sociale activiteiten, attenties e.d.)  €      1.000,00  €                 969,96  €         (30,04)

A - faciliteiten (vergaderingen, huur ruimtes, reiskosten e.d.)  €         900,00  €              1.804,69  €         904,69 

A - PR-kosten (niet voor specifieke groep en representatie)  €         600,00  €                 257,95  €        (342,05)

A - menskracht (inhuur/vrijwilligersvergoeding Noel)  €      1.000,00  €                        -    €     (1.000,00)

A - training profs  €         200,00 

A - overig  €              6.289,31  €      6.289,31 

Totaal Bestuur  €      4.400,00  €           10.075,17  €     5.875,17 

Jongeren & Onderwijs

J - Jong&Out Twente vast (boodschappen, zaalhuur e.d.)  €         850,00  €              1.218,82  €         368,82 

J - Jong&Out Twente activiteit  €      1.400,00  €                 825,93  €        (574,07)

J - Jong&Out Achterhoek vast  €         850,00  €                 266,15  €        (583,85)

J - Jong&Out Achterhoek activiteit  €      1.400,00  €                 431,60  €        (968,40)

J - onderwijs- en GSA-middag  €      2.400,00  €                 300,72  €     (2.099,28)

J - introductie studenten  €         800,00  €                        -    €        (800,00)

J - vergoeding voorlichters  €      1.500,00  €                 649,75  €        (850,25)

J - werkgroepavonden en deskundigheidsbevordering  €      1.500,00  €                 232,85  €     (1.267,15)

Totaal Jongeren & Onderwijs  €    10.700,00  €             3.925,82  €    (6.774,18)

Ontmoeting

O - Mercury Café  €      1.000,00  €                 500,00  €        (500,00)

O - ookZOsoos en Roze Loper  €      1.800,00  €                  87,00  €     (1.713,00)

O - Transgendercafé  €      1.000,00  €                 771,60  €        (228,40)

O - Rainbow MeetUp  €         800,00  €                        -    €        (800,00)

O - Religie  €         500,00  €                        -    €        (500,00)

O - Regenboogviering  €         700,00  €                  77,86  €        (622,14)

Totaal Ontmoeting  €      5.800,00  €             1.436,46  €    (4.363,54)

Activiteiten rond 4 mei  €         500,00  €                 380,00 

Luisterend oor  €                 -    €                  60,80 

Project 1 75 jaar bevrijding  €      2.500,00  €                        -   

Project 2 Onderwijs (benaderen scholen)  €      5.000,00  €                        -   

Project 3 Werven vrijwilligers  €         500,00  €                        -   

T - Tijdelijke kostenplaats (onbekend)  €                        -   

Totaal  €     29.400,00  €            15.878,25  €     (5.262,55)

Saldo inkomsten -/- uitgaven  €            18.914,23 
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Opmerkingen: 

• Inkomsten: 
o A – subsidie gemeente Enschede: € 9.100 meer ontvangen dan begroot ivm 

nabetaling van subsidie over 2019. 

• Uitgaven: 
o A – Overig: € 6.289,31 betreft terugbetaling ontvangen subsidie aan de 

gemeente Enschede 
o O - Mercury Café: betreft een voorschot betaald aan een vrijwilliger 
o O – Transgendercafé: betreft voor een bedrag van € 500 een voorschot 

betaald aan een vrijwilliger en voor € 271,60 aan declaraties. Van het 
voorschot is daadwerkelijk verbruikt een bedrag van € 221,95. 

• A - Bijdrage COC Nederland: doordat er in 2020 minder activiteiten zijn 
georganiseerd dan waarvoor subsidie is ontvangen verwachten wij een terugbetaling 
te moeten doen aan COC NL. De hoogte van dit bedrag staat op dit moment nog niet 
vast.  

• Subsidie Gemeente Hengelo: in het bedrag is een doelsubsidie opgenomen van  
€ 1.000 die door de Gemeente beschikbaar is gesteld indien dit bedrag niet door de 
Provincie betaald zou worden. Aangezien de Provincie dit wel gaat betalen zal deze  
€ 1.000 terugbetaald moeten worden aan de Gemeente Hengelo. 

• Terugbetaling aan de Gemeente Enschede: gezien de hoogte van de ontvangen 
subsidie van de Gemeente Enschede en het feit dat er door de Coronapandemie 
minder activiteiten zijn gerealiseerd dan gepland verwachten wij een terugbetaling te 
doen aan de Gemeente Enschede van € 15.000. 

 
Liquiditeit- en balanspositie per 31-12-2020 

 
 

Rabo BedrijfsSpaarRekening NL63 RABO 1096 4035 01 Saldo op 31 december 2019  €      30.000,00 

1-1-2020: Ontvangst rente 2019  €               3,34 Saldo op 31-12-2019

 €      30.003,34 

Controle: saldo op bankafschrift op 31-12-2020  €      30.003,34 

delta  €                  -   

Rabo Rekening courant NL36 RABO 0130 8086 60 Saldo op 31 december 2019  €        6.329,86 

Totaal gerealiseerde inkomsten  €                                    34.792,48 

Totaal gerealiseerde uitgaven  €                                    15.878,25 

saldo  €      18.914,23 

Saldo op 31-12-2020  €      25.244,09 

Controle: saldo op bankafschrift op 31-12-2020  €      25.244,09 

delta  €                  -   

Totaal op de rekeningen Saldo op 31-12-2020  €      55.247,43 

Saldo op 31-12-2019  €      36.329,86 

delta  €      18.917,57 


