
JAARVERSLAG 2021-2022 

 

COC ZEELAND 
 

Ons werkgebied: 

 

Gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-

Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere & Vlissingen 
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VOORWOORD / INLEIDING 

 

Tijdens de ALV van COC Zeeland op 24 Juni 2021 heeft het vorige bestuur te kennen 

gegeven dat zij wilden stoppen en het stokje wilden overdragen aan anderen. 

Elly van Asselt (voormalig voorzitter) was op dat moment al verhuisd en had haar 

verantwoordelijkheden overgedragen aan Jose van Dijck (voormalig secretaris en dus 

voormalig plaatsvervangend voorzitter). Andere leden van het voormalige bestuur 

waren, Claudia Muller (voormalig penningmeester), Wilma de Vries (voormalig 

algemeen bestuurslid) en Nancy van Pronssen (voormalig algemeen bestuurslid). 

Wij danken het oude bestuur voor hun inzet. 

Het nieuwe bestuur werd op 7 Juli 2021 officieel tijdens een 2e ingelaste ALV 

geinstalleerd en de verantwoordelijkheden werden geleidelijk daarna overgedragen 

aan: 

Voorzitter: Ruud van Engelen 

Secretaris: Adri Nieuwkerk 

Penningmeester: Eddy Bos 

Algemeen Bestuurslid: Dominic de Kerf 

 

Het nieuwe bestuur ging met frisse moed de uitdaging aan om weer leven te blazen in 

COC Zeeland.  Het was een flinke uitdaging omdat de activiteiten al een tijdje stil 

hadden gelegen door o.a. de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende 

lockdown en andere maatregelen. 

Mooie plannen/initiatieven zijn besproken tijdens meerdere bestuursvergaderingen. 

De inzet van algemeen bestuurslid, Dominic de Kerf, is echter al in een vroeg stadium 

tot stillstand gekomen, door onduidelijke redenen, en penningmeester, Eddy Bos, heeft 

op 14 September 2022 te kennen gegeven dat hij wilde stoppen als penningmeester, 

wegens voor hem moverende redenen. Hij heeft inmiddels zijn verantwoordelijkheden 

en financiele administratie overgedragen aan secretaris, Adri Nieuwkerk, in afwachting 

van een nieuwe penningmeester. 
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Vacatures voor een nieuwe penningmeester en nieuwe algemeen bestuursleden 

worden zo snel als mogelijk op social media verspreid. 

 

Toch wil ik niet te veel in het negatieve blijven hangen. Er zijn ook veel lichtpunten en 

lichtpuntjes te benoemen in dit jaarverslag, 2021-2022. 

Ik hoop dat we op deze manier vrijwilligers kunnen enthousiasmeren om mee te werken 

aan een mooie en inclusieve samenleving, waarin uitsluiting, op welke manier dan ook, 

niet meer past en het voor iedereen fijn leven is in onze prachtige provincie, Zeeland. 

 

Namens het bestuur, 

Ruud van Engelen 

Voorzitter COC Zeeland 
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JONG & OUT (J&O) 

 

J&O Zeeland heeft drie begeleiders en een coordinator (Nihalia Blanken). Zij hebben de 

volgende activiteiten georganiseerd voor de Zeeuwse LHBTIQA+ jongeren van 12 tot 

18 jaar: 

In September 2021 is er voetgolf georganiseerd in Middelburg. De maand daarop is er 

in Goes een bowlingmiddag georganiseerd. 

In November 2021 was er een Roze 50+ ambassadeur te gast samen met ‘Gekozen 

Familie’. Die middag zijn er ook kerstkaarten gemaakt. 

 In 2022, na de lockdown, hebben zij langzaam en aan de hand van de behoeften van 

de jongeren een kick boxing middag en een karaoke middag georganiseerd. 

Jong & Out Zeeland heeft een presentatie gegeven tijdens een online GSA Dag voor 

Zeeland. Op Paarse Vrijdag 2022 (9 Oktober) is de allereerste GSA XXL 

georganiseerd. Een initiatief van GSA Nehallenia. J&O Zeeland en COC Zeeland zijn 

zeer verheugd dat dit evenement heeft plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
COC Zeeland                                                        Jaarverslag 2021-2022 

 

VOORLICHTING 

Verscheidene middelbare scholen hebben in 2021 te kennen gegeven dat zij behoefte 

hebben aan voorlichting met betrekking tot inclusiviteit & diversiteit (LHBTIQA+). 

Voormalige coordinatoren waren bereid om het geven van voorlichting voort te zetten, 

nadat het enige tijd had stilgelegen.  

Er kwam echter een kink in de kabel vanwege COVID-19. Externen werden niet meer 

toegelaten tot de scholen en een van de coordinatoren werd ernstig ziek. 

Er zijn enkele vrijwilligers bereid gevonden om in de toekomst de voorlichting weer op te 

pakken.  
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AZC’s / NOODOPVANG 

Er zijn meerdere aanvragen binnengekomen bij COC Zeeland, van AZC Middelburg en 

Noodopvang, Goes, voor activiteiten met asielzoekers/vluchtelingen (mannen) die 

behoren tot de doelgroep. Er is een bezoek gebracht door leden van het bestuur aan 

AZC Middelburg en Noodopvang Goes. Het aanbod was echter beperkt, tot het 

aanbieden van de café-avonden in ‘Pand 39’ en het ‘Koffiepand’ in Middelburg en ‘De 

Pit’ in Goes. Belangrijk echter is dat er goed contact is met de begeleiders van het COA 

en de plaatselijke AZC’s en noodopvangen en dat er ingegaan kan worden op 

aanvragen, ook al is dit beperkt. 

Een vrijwilliger is actief begeleider van meerdere asielzoekers en vluchtelingen, die 

verblijven in de noodopvang van Goes. 
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CONTACTEN / SAMENWERKING 

Sinds de start van het nieuwe bestuur waren er meerdere contact momenten en 

introductie meetings met de volgende LHBTIQA+ partners in Zeeland en Nederland. Er 

was (is) veel behoefte aan samenwerking en netwerken met deze partners: 

 

- COC Nederland & andere regionale COC verenigingen 

- LHBT Netwerk Zeeland 

- Anti-Discriminatie Buro Zeeland - ADBZ (o.a. Coalitie Zeeuws Deltaplan) 

- Zeeuws Museum, Middelburg 

- Roze 50+, Zeeland 

- Beleidsmedewerker, Gemeente Schouwen-Duiveland (Petra Roskes) 

- Werkgroep Roze Zaterdag 2023 (Goes) 

- Regenboog Ambassadeurs, Kapelle 

- Roze in Blauw (Politie Zeeland, West-Brabant) 

- UCR (PRISM) 

- Pride Photo 

- Wijdekerk 

- GSA 

- Maatschappelijk Werk Roze Zeeland, MWRZ (Johan Boone) 
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VEILIGHEID 

Het aantal meldingen van veiligheidsincidenten was erg minimaal, dit mede door de 

COVID-19 maatregelen, maar ook omdat de meldingsbereidheid erg laag is. Het ADBZ 

bevestigd dit. De onbekendheid van een veiligheidscoordinator, via 

veiligheid@coczeeland.nl, zou ook een aanwijsbare reden kunnen zijn. 

Het aantal meldingen die plaatsvinden op de AZC’s en noodopvangen lijkt te stijgen. 

Omroep Zeeland en dagblad PZC hebben aandacht gegeven aan de volgende zaken: 

- Veiligheidscoordinator COC Zeeland 

- Homogenezingspraktijken en de voorstellen van 2e Kamerleden voor een verbod 

daar op 

- Bekladding Pride Photo tentoonstelling in Vlissingen, tijdens het 

bevrijdingsfestival 

- Bekladding Regenboog Zebrapad in Tholen stad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
COC Zeeland                                                        Jaarverslag 2021-2022 

 

CAFÉ avonden / Evenementen / Roze Zaterdag 

2023 
Door de COVID-19 maatregelen, maar ook door het ontbreken van voldoende 

vrijwilligers en coordinatoren, zijn er maar weinig evenementen georganiseerd door 

COC Zeeland, met uitzondering van de activiteiten, georganiseerd voor Jong & Out. 

De café-avonden in ‘Pand 39’ (laatste Zaterdag van de maand) en de Roze 

Vrijdagmiddag Borrel in het ‘Koffiepand’ (2e Vrijdag van de maand) in Middelburg, zijn 

sinds de opheffing van de COVID-19 maatregelen weer georganiseerd.  

Het aanbieden van een eerste consumptie door COC Zeeland, aan COC leden, tijdens 

de café avonden in Pand 39, lijken een succes te zijn.  Aanwezige bestuursleden 

hebben de aandacht gevestigd op het gebrek van vrijwilligers, maar dat heeft tot nu toe 

nog geen succes gehad, zo ook niet tijdens de Roze Vrijdagmiddagborrel in het 

‘Koffiepand’. 

Vertegenwoordigers van het bestuur van COC Zeeland waren aanwezig tijdens de 

(jaarlijks terugkerende) evenementen en meetings: 

- Internationale Coming Out dag, in 2021 (11 Oktober) heeft het LHBT netwerk 

een avond met een gevarieerd programma georganiseerd in een theater in 

Goes. In 2022 (9 Oktober) had de voorzitter van COC Zeeland wel een bijdrage 

geleverd door een regenboog zebrapad te onthullen in Westdorpe, met 2 

wethouders van de gemeente Terneuzen en een lid van de dorpsraad. Daarna 

heeft de voorzitter samen met de Burgemeester van Terneuzen een 

regenboogvlag gehesen bij het stadskantoor van de gemeente Terneuzen en 

vervolgens de regenboogvlag gehesen met een wethouder van de gemeente 

Goes bij het stadskantoor. De dag werd afgesloten met een gevarieerd 

programma in de Oostkerk in Middelburg, wederom georganiseerd door het 

LHBT Netwerk Zeeland. 

- Opening tentoonstelling ‘Queer’ in stadskantoor Gemeente Schouwen-Duiveland 

- Netwerkbijeenkomst LHBT Netwerk Zeeland (24 Maart 2022) 

- Dialoogsessie Nationaal Coordinator tegen discriminatie & racisme (HZ, 

Vlissingen in samenwerking met ADBZ) 
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- Four Freedoms Awards (21 April 2022). Voorzitter had contact met 

vertegenwoordigers van Unikuir, een Turkse LHBT organisatie die een laureaat 

ontving van Paul de Leeuw 

- Opening Pride Photo in Vlissingen (29 April 2022) 

- Dodenherdenking, Abdijplein Middelburg, bloemlegging door voorzitter en 

secretaris, namens COC Zeeland 

- Brief verstuurd naar gemeenteraad Vlissingen t.a.v. uitvoering WMO m.b.t. 

transgenderzorg, in overleg met Johan Boone (MWRZ) en Stefano Frans (ADBZ) 

- Roze Zaterdag 2022, Rotterdam. Overhandiging sleutel aan werkgroep Roze 

Zaterdag 2023, Goes 

- Themamiddag Seksediversiteit (interseksualiteit) georganiseerd door ADBZ in 

Zeeuwse bibliotheek, Middelburg 

- Congres Regenboogsteden 2022, Utrecht (14 Oktober 2022) 

- Gespreksavond ADBZ/Wijdekerk (thema: meeleven), Doopsgezinde Kerk 

Middelburg 

- GSA bijeenkomst op Paarse Vrijdag (9 December 2022) in het ‘Koffiepand’, 

Middelburg. COC Zeeland heeft een bijdrage geleverd door middel van het 

verstrekken van een drankje en hapjes na de bijeenkomst 

- Kerstborrel Roze 50+ Zeeland in Goes (14 December 2022) 

Georganiseerd door COC Nederland: 

- Heiweekend voor voorzitters regionale COC’s, in Hilversum 

- Federatiedagen, Utrecht 

- Evaluatie COC’s Strategisch kader (online) 

- Pride Amsterdam (Canal parade), bij kantoor COC Nederland 

- Bezoek COC Nederland / COC Regiobijeenkomst voor besturen, Tilburg 

- COC Songfestival, Haarlem, 9 Oktober 2022 (Zeeland werd vertegenwoordigd 

door Jerry Hetharie) 

- Sessie Integriteit & Veiligheid in Amsterdam (22 Oktober 2022) 

 

ROZE ZATERDAG 2023 (17 Juni 2023 te Goes) 

- Voorzitter van COC Zeeland is lid van de werkgroep Roze Zaterdag 2023.  Er 

waren regelmatig meetings en afzonderlijke meetings voor de deel-werkgroepen 

(bijvoorbeeld voor de organisatie van de Oecumenische Kerkdienst en de 

Infomarkt) 
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POLITIEK 

2022 was een politiek actief jaar, dit in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen 

(14-16 Maart 2022).  

In aanloop naar de verkiezingen is er een Regenboogakkoord, door initiatief van de 

voorzitter, op 11 Maart 2022 ondertekend door meerdere fractievoorzitters van politieke 

partijen van de gemeente Middelburg (GL/PvdA, VVD, D66, LPM & SP). 

De fractie van de VVD heeft ook de vragenlijst van Rainbowvote.nu ingevuld (initiatief: 

voorzitter COC Zeeland). 

Op 22 April 2022 had de voorzitter een gesprek met Burgemeester Harald Bergmann 

en zijn kabinetchef, Tim Roeb, van de gemeente Middelburg, dit met betrekking tot de 

invulling van het Roze jaar 2023, tijdens de dodenherdenking op 4 Mei 2023. Dit moet 

volgend jaar nog nader besproken worden. 

Op 9 November 2022 is er tijdens een raadsvergadering van de gemeente Middelburg 

een motie ingediend door meerdere partijen om de inhoud van het ondertekende 

Regenboogakkoord kracht bij te zetten en het college aan te sporen tot actie en 

initatieven tot uitvoering van het gestelde beleid. Deze motie werd met grote 

meerderheid aangenomen. 

Gedurende het jaar zijn er meerdere contacten geweest met raads/fractie leden van de 

gemeente Veere, Terneuzen en Vlissingen om tot een regenboogakkoord te komen. In 

Veere zonder succes, maar in Terneuzen en Vlissingen krijgt dit nog een vervolg.  

Er is ook contact geweest met een raadslid en wethouder (PvdA) van de gemeente 

Reimerswaal, dit naar aanleiding van een zinsnede in het coalitieakkoord. 

En contact met de gemeente Tholen naar aanleiding van een incident (bekladding 

regenboogzebrapad, Tholen-stad) 

Met betrekking tot bovenstaande items is er veel media-aandacht geweest van Omroep 

Zeeland en dagblad PZC. 
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LEDEN / VRIJWILLIGERS 

Bij de start van het nieuwe bestuur waren er 65 leden bekend bij COC Zeeland. Het 

aantal leden is gestegen tot 85 (eind 2022). 

In 2021 & 2022 zijn er meerdere gesprekken geweest met potentiele vrijwilligers.  Het 

aantal geregistreerde vrijwilligers is nu: 10 (excl. bestuursleden en coordinator J&O). 

Een vrijwilliger is daadwerkelijk actief voor de AZC’s & noodopvang en 1 voor J&O. 

Er zijn 4 vrijwilligers beschikbaar voor de voorlichting op middelbare scholen. 
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AFSLUITEND 

We hopen dat dit jaarverslag een goed en overzichtelijk beeld geeft van de activiteiten 

van COC Zeeland, vanaf Juli 2021 t/m 2022. 

We kunnen niet vaak genoeg benoemen dat we ontzettend dankbaar zijn voor de inzet 

en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Zonder jullie zijn we nergens! 

Uiteraard zijn we even zo dankbaar voor de prettige samenwerking met een groeiend 

aantal organisaties (LHBTIQA+ partners), in het bijzonder het LHBT netwerk, ADBZ, 

Roze 50+ en COC Nederland. 

Het was geen eenvoudige periode door COVID-19, een tekort aan vrijwilligers en een 

klein bestuur, bestaande uit een secretaris en voorzitter. Het is in ieder geval duidelijk 

waar de aandacht moet gaan liggen het komende jaar! 

 

Namens, 

Het bestuur van COC Zeeland, 

Ruud van Engelen, Voorzitter & Veiligheidscoordinator 

Adri Nieuwkerk, Secretaris & Plv. Penningmeester 

 

En Nihalia Blanken, Coordinator J&O 
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ALGEMENE GEGEVENS 

COC Zeeland 

www.coczeeland.nl 

info@coczeeland.nl 

Correspondentieadres: Nieuwe Vlissingseweg 310, 4335 JK, Middelburg 

IBAN: NL23RABO0136664687 

KvK: 22046378 

ANBI gegevens COC Zeeland zijn te vinden op de website. 
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