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1. Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van COC Zeeland. 

Het huidige bestuur van de vereniging is op 11 september 2018 tijdens de algemene 

ledenvergadering gekozen. In dit jaarverslag presenteert het bestuur de bevindingen, de 

cijfers en de werkzaamheden vanaf september 2018. 

Over de maanden januari t/m september 2018 heeft het bestuur helaas weinig 

documenten en verslagen meegekregen of kunnen vinden. Het bestuur heeft het 

moeten doen met de overgedragen financiële administratie. Het bestuur is niet in staat 

over het eerdere deel van 2018 een inhoudelijk of financieel verslag te geven. 

Het bestuur heeft intussen de beleidsvoornemens en de begroting voor 2019 opgesteld. 

De inhoud hiervan treft u aan in het afzonderlijke jaarplan voor 2019. 

Graag legt het bestuur met dit jaarverslag verantwoording af aan de leden over het jaar 

2018. Ook bespreekt het bestuur graag met de leden het jaarplan 2019. 

Het bestuur van COC Zeeland bestaat uit vrijwilligers. Een woord van dank is op zijn 

plaats aan de bestuursleden die een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het 

jaarverslag 2018 en van het jaarplan 2019 hebben geleverd. Op deze plaats noem ik 

geen namen, de betrokkenen weten wie ik bedoel. 

De voorzitter van COC Zeeland, 

Kees Luteijn 

14 maart 2019 
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2. COC Zeeland 

 
2.1 De verenging 
De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Zeeland, afgekort COC 
Zeeland is een lidvereniging van COC Nederland. Waar COC Nederland meer actief is op 
internationaal en nationaal niveau is COC Zeeland meer actief op regionaal niveau binnen het 
door COC Nederland aangewezen werkgebied. De doelstelling van COC Zeeland is identiek aan 
de doelstelling van COC Nederland. De doelstelling wordt echter wel naar regionaal niveau 
vertaald.  
 
De volledige omschrijving van de regionale doelstelling is: 
COC Zeeland is de belangenorganisatie die streeft naar volledige maatschappelijke integratie en 
acceptatie van homoseksualiteit in Zeeland en de verworven rechten bewaakt. Daarnaast is zij 
het informatiecentrum voor iedereen die met homoseksualiteit te maken krijgt, zowel publiek als 
politiek. En geeft zij steun, plek en informatie aan diegenen die met homoseksuele gevoelens 
worstelen. 
 
Werkgebied COC Zeeland 
In de Algemene Ledenvergadering van COC Nederland is aan elke lidvereniging een werkgebied 
toegewezen. Voor COC Zeeland is dat de provincie Zeeland.  
 
Rechtsbevoegdheid 
COC Zeeland is in haar huidige vorm opgericht middels een akte van oprichting gedateerd 19 juli 
2000 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zeeland onder dossiernummer 
22046378. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is statutair gezeteld in Nieuwe 
Vlissingseweg 310, 4335 JK Middelburg. 
 
Bestuur 
De Algemene Leden Vergadering van COC Zeeland kiest een bestuur wat de leiding heeft  over 
de vereniging. De zittingsperiode van een bestuurslid is statutair vastgesteld op 2 jaar en 
maximaal 3 aangesloten zittingsperiodes. Per 11 september 2018 heeft het bestuur de volgende 
samenstelling: 
 
Voorzitter, Kees Luteijn 
Secretaris, Stefano La Heijne 
Penningmeester, Elly van Asselt 
Algemeen bestuurslid, Claudia Muller 
Algemeen bestuurslid, Odilia van der Heijden 
Algemeen bestuurslid, Nancy van Spronssen  
Algemeen bestuurslid, Jurry Joosse 
 
 
Het bestuur komt minimaal 1 maal per maand samen. Elk bestuurslid krijgt een portefeuille 
toegewezen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.  
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Vrijwilligers 
COC Zeeland heeft geen betaalde krachten in dienst en draait volledig op vrijwilligers. Op 11 
september 2018 telde de vereniging 12 actieve vrijwilligers.  
 
Leden 
Iedereen kan lid worden van COC Zeeland. Het officiële lidmaatschap wordt aangegaan met COC 
Nederland maar op basis van de woonplaats (of specifieke eigen keuze) wordt men gekoppeld 
aan een lidvereniging. Leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering van de 
lidvereniging COC Zeeland. Op 11 september 2018 telde COC Zeeland 64 leden. 
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3.  Verslag vanaf oktober 2018 

 
 
Overal kunnen zijn wie je bent  
Het COC streeft naar een samenleving waar mensen elke dag overal zichtbaar zichzelf kunnen 

zijn. Waar je gender of seksuele oriëntatie niet uitmaakt. Een samenleving waarin ieder mens 

gelijkwaardig is en waardevol, ongeacht of je lesbisch, homo, biseksueel, een trans- of 

intersekse persoon bent. Een samenleving waarin ieder mens dezelfde rechten heeft en dezelfde 

kansen verdient. Waarin mensen zich overal veilig kunnen voelen, thuis, op straat, op school of 

op het werk. Zodat iedereen de ruimte krijgt om zich volledig te ontwikkelen en een unieke 

bijdrage te leveren. En niemand zich hoeft te verantwoorden voor wie diegene is of van wie 

diegene houdt. Waardoor iedereen zonder vragen, zonder schaamte, met trots, gewoon een 

gelukkig mens kan zijn. ( Dit komt uit het strategisch kader van COC Nederland 2019)  

 
Landelijk gezien zijn de COC-verenigingen aan het veranderen 
Over de hele breedte zien de verenigingen hun rol steeds meer verschuiven van het zelf 

aanbieden van activiteiten naar het stimuleren, faciliteren, begeleiden en verbinden van specifiek 

door bepaalde doelgroepen en op deze groepen gericht eigen initiatief.  

De COC-verenigingen vervullen steeds vaker de functie van kenniscentrum en worden vaker 

gevraagd mee te praten en te adviseren aan gemeenten, autoriteiten, dienstverleners en andere 

maatschappelijke organisaties.  

COC-verenigingen die hierop in weten te springen zien een toename van het aantal op 

verschillende groepen toegespitste activiteiten, hetgeen goed is voor de beweging als geheel. 

Bovendien zien zij hun invloed, in bijzonder op het gemeentelijk LHBTI-beleid, toenemen. ( Dit 

komt uit het strategisch kader van COC Nederland 2019) 
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Ledenvergadering 2018 

Het bestuur van COC Zeeland is op 11 september 2018 tijdens de algemene ledenvergadering 
gekozen. Het bestuur heeft vanaf 11 september 2018 orde op zaken moeten stellen. 
Taakverdelingen zijn gemaakt en verschillende organisatorische besluiten zijn genomen (zoals 
beheer bankrekening en aanmelding bij de Kamer van Koophandel). De bestuursleden hebben in 
verschillende plaatsen in Zeeland deelgenomen aan het vlag hijsen op 11 oktober ter 
gelegenheid van Coming Outdag. 

COC Zeeland is een vereniging met een eigen geluid en positie. Het ontbreken van beleid om dit 
geluid en positie te verstreken is als een groot gemis ervaren. In werkgroepverband, met andere 
leden van de vereniging, is in november 2018 gestart met het nadenken over het opstellen van 
een beleidsplan. Ook is een werkgroep begonnen met het nadenken over het verduidelijken van 
de relatie tussen COC Zeeland en de Krijger-Zuiderwijkstichting. De afronding van deze 
werkzaamheden zal naar verwachting begin 2019 plaatsvinden. 

COC Zeeland heeft met de inzending "Vergeef Mijn Stilte” van Kees Kuiper deelgenomen aan het 
COC Songfestival. Het songfestival werd op 8 december 2018 in De Duif te Amsterdam 
gehouden. Het bestuur feliciteert COC Limburg, die met de inzending "Isabelle" van Floortje 
Hover de winnaar van het COC Songfestival 2018 is geworden. 

Zoals aangegeven heeft het bestuur weinig inhoudelijke documenten en verslagen uit de vorige 
bestuursperiode meegekregen. Bestuursleden zijn aan de slag gegaan om de beschikbare cijfers 
en gegevens op een rijtje te zetten. Het bestuur heeft daarbij vastgesteld dat een jaarverslag 
over 2017 niet aanwezig is. Wegens het ontbreken van de onderliggende cijfers heeft het 
bestuur besloten de verantwoording over 2017 te beperken tot de saldi per 1 januari en per 31 
december van dat jaar. 

COC Zeeland heeft in december 2018 de vraag gekregen om samen met netwerkpartners inzet 
te plegen op het opvangen en begeleiden van LHBTI-asielzoekers. Het bestuur wil hier graag 
medewerking aan verlenen. Om dit in de praktijk ook voor elkaar te krijgen is het werven van 
vrijwilligers noodzakelijk. Ook heeft het bestuur vastgesteld dat een vrijwilligersbeleid 
noodzakelijk is om de vrijwilligers perspectief te geven en te ondersteunen. Er zijn lijnen uitgezet 
naar 2019. 
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3.1 Werkgroepen 

3.1.1 werkgroep Voorlichting en gastlessen 

Onder verantwoordelijkheid van COC Zeeland is een werkgroep Voorlichting ingesteld. De 
werkgroep bestaat op dit moment uit 3 ervaren gastlesgevers. De werkgroep is in 2018 
aangevuld met nieuwe 2 gastlesgevers. De gastlesgevers zijn vrijwilligers en proberen steeds op 
een creatieve manier tijd en ruimte te vinden om het vrijwilligerswerk te combineren met de 
andere dagelijkse verplichtingen. De werkgroep zou graag het areaal aan gastlesgevers 
uitbreiden. 

De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit het geven van gastlessen op scholen voor het 
voortgezet en het middelbaar onderwijs in Zeeland. Uitbouw naar andere instellingen en 
verenigingen (bijv. de sport) is i.v.m. het kleine aantal gastlesgevers, nog niet mogelijk. 

De scholen betalen voor de gegeven gastlessen een vergoeding van € 25 per lesuur, € 40 voor 
een dubbel lesuur. De vergoedingen zijn nodig om het te gebruiken materiaal/methode te 
kunnen aanschaffen en de reiskosten te kunnen betalen. 

De werkgroep heeft in 2018 een aantal gastlessen gegeven. Deze zijn: 

- Reijnaert College in Hulst 6 x 

- CSW Bestevaer in Vlissingen 3 x 

- CSW Van de Perre in Middelburg 3 x 

- Scheldemond in Vlissingen 5 x 

Het zijn vaak de scholen waar de werkgroep al meerdere jaren achter elkaar komt. In het 
recente verleden waren ook verschillende scholengemeenschappen in Goes van de partij. De 
werkgroep is zelf verantwoordelijk voor de acquisitie. Dit vraagt om een inspanning, die door de 
(soms) wisselende bezetting van de werkgroep, niet goed van de grond komt. 

De coördinatie van de werkgroep is op dit moment belegd bij Kees Luteijn. 
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4.Financieel verslag 

 
 

 

  

Resultaat 

2016 

Resultaat 

2018 

Ontvangsten   

Omzet bar  12.194 0 

Subsidies Gemeenten 761 760 

Giften 760 500 

Contributie Leden 1.444 1.324 

Voorlichting 585 475 

Vriendenloterij     168 

Teruggave energie / belasting 118  

Totaal ontvangsten 15.862 3.227 

Uitgaven   

Inkoopwaarde bar 4.119 0 

Diverse kosten bar 2.994 0 

Huur 4.594 0 

Energie 1.990 0 

Diverse huisvestingskosten 1.038  

Administratiekosten  0 182 

Kosten voorlichting 0 377 

Kosten bloemen graf Krijger Zuidewijk 0            212 

Kosten kantoor/bestuurskosten 

Kosten activiteiten 

55 927 

770 

Diverse Kosten 

Bankkosten 

1.250 618 

290 

Totaal uitgaven -16.041 -3.376 

Subtotaal -178 -149 

   

Resultaat -178 -149 

Afschrijving -1.500 0 

Netto resultaat -1.678 -149 
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4.1. Balans 

 
 

Balans COC Zeeland 31-12-2018 

  

Activa  Passiva  

Rabobank RC  255 Vermogen 1.485 

Rabobank RC Voorlichting 1.027 Nog te betalen 0 

Rekening courant ‘fooienpot’ 203   

 0   

 0   

    

    

    

    

    

    

Totaal 1.485 Totaal 1.485 

 
 
 

4.2. Toelichting financieel verslag 
 
Allereerst mist het boekjaar 2017 in deze analyse. In dit jaar is er veel gebeurd. De verkoop van 
het pand en alles wat hierbij kwam kijken heeft het vorige bestuur veel tijd gekost en er is in die 
periode niet of nauwelijks aandacht geweest voor het boekhoudkundig inzichtelijk maken van 
wat er gebeurd is.  
 
Nadat in 2017 het pand verkocht is en er geen fysieke locatie meer was voor activiteiten, is het 
aantal activiteiten dat door COC georganiseerd werd drastisch afgenomen. 
Hiermee is het gehele financiele plaatje van onze vereniging anders geworden. 
 
In 2017 en 2018 is het vorige bestuur er niet in geslaagd om concreet beleid met doelstellingen 
op te stellen en we zien dan ook dat qua vermogen de vereniging momenteel op en rond het 
nulpunt zweeft en dat met de huidige inkomsten er eigenlijk geen beleid te maken is om de 
vereniging weer te laten floreren. 
 
In eerste instantie is een financiele injectie van de Krijger Zuidewijkstichting hiervoor 
noodzakelijk.  
 
In 2018 zijn door het vorige bestuur een aantal uitgaven gedaan waar door het huidige bestuur 
een aantal vragen over is gesteld. 


