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VOORWOORD 

Wij staan een samenleving voor waarin ieder mens gelijkwaardig is en waardevol, ongeacht of je 

lesbisch, homo, biseksueel, een transgender 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, in de kerk 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 die is of van wie die houdt. Waardoor iedereen 

zonder vragen, zonder schaamte, met trots, gewoon een gelukkig mens kan zijn. 

2020: ALLIANTIE ONDANKS CORONA 

Wat hebben we het afgelopen jaar 2020 veel 

gedaan om belangrijke vrijheden te 

verdedigen en te vieren. Wij zijn trots op wat 

we hebben kunnen bereiken. Ondanks de 

beperkingen die de maatregelen rondom het 

coronavirus met zich meebrachten, zijn wij 

uitgegaan van mogelijkheden. Dat leidde tot 

een onverwacht succesvol activiteiten-

programma. 

Zorgen zijn er ook. Bijvoorbeeld om de 

gebeurtenissen in de actualiteit: bedreiging 

en mishandeling van homo’s en transpersonen; commotie over de zgn. anti-homoverklaringen in het 

bijzonder onderwijs; onrust rondom lesmaterialen in het Islamitisch onderwijs. 

In dit verslag geven wij een overzicht van de activiteiten van de 

Regenboog Alliantie Gouda, een financieel jaarverslag en 

informatie over de organisatie. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Franske Radder, Marc van Velzen, Geert 

Noordanus, Elly Stoffels, Mart van de Kamp, Stella van Maanen, 

Jan Geerink; Hans Bax maakte tot 1 juli deel uit van het bestuur. 

Het Algemeen Bestuur vergaderde zes maal; daarnaast kwam 

het dagelijks bestuur maandelijks bijeen en werd in 

werkgroepen gewerkt aan diverse activiteiten en evenementen. 

Op 7 maart 2020 nam een delegatie van ons bestuur deel aan 

een studiedag met introductie-workshops van COC Nederland. 

In wisselende samenstelling nemen onze bestuursleden deel 

aan lokale en regionale relevante overlegsituaties.  
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Verbinding en samenwerking 

Samen met onze gemeente, regenboogstad Gouda, zetten wij de lijn uit voor een inclusievere stad. 

Ieder met eigen verantwoordelijkheden. Elke zes weken zitten wij met de gemeente aan tafel. 

Daaruit komen initiatieven voort, zoals bijvoorbeeld de stadsgesprekken over racisme en (LHBTI-) 

discriminatie, het open overleg Bondgenoten met sleutelfiguren uit de stad en uitwisseling en 

afstemming van programmamogelijkheden. 

In de uitvoering werken wij graag samen met doelverwante partners. Bij deze ambitie gooide corona 

wel wat roet in het eten. Het plan van de gemeente tot het instellen van een structureel overleg- 

platform is om deze reden ook nog niet uitgevoerd. 

Stichting 21 Maart werkt aan een lesprogramma voor het basisonderwijs, het Tolerantie Lespakket, 

waarvoor wij als Regenboog Alliantie input geleverd hebben met betrekking tot LHBTI-acceptatie. 

Samen met Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (IDB) werken wij aan de afstemming van 

voorlichting en gastlessen in het voortgezet onderwijs.  

Participatie in de evenementen van Gouda Bruist stond ook op ons programma. 

Met Kwadraad Welzijn maakten wij afspraken voor gebruik van Wijkcentrum Van Noord voor onze 

bijeenkomsten. Na twee bijeenkomsten werd het centrum gesloten. 

De Regenboog Alliantie werkt aan een convenant met COC Rotterdam. 
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Overzicht gerealiseerde activiteiten 2020 

3 januari 2020 

We begonnen het jaar met een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in Cafeetje Heeeurlijk. Daar 

mochten wij naast de bezoekers uit onze eigen community ook de wethouder en enkele raadsleden 

begroeten. 

4 januari 2020 

Op de Goudse IJsbaan organiseerden wij een Rainbow Night Skate. Een sportieve en gezellige 

ontmoeting met onze sympathisanten. 

10 januari 2020 

Wij waren met het bestuur aanwezig bij MBO Rijnland op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, 

een belangrijke netwerkbijeenkomst voor tout Gouda. 

 

26 januari 2020 

True Colors in Paradiso, officieel de nieuwjaarsbijeenkomst 

van het COC, een begrip in LHBTIQ-land. Een niet te missen 

contactmoment met alle regenboogorganisaties in 

Nederland: herdenken, ontmoeten, feestvieren en 

bekentenissen en beloften van onze emancipatieminister. 

De Regenboog Alliantie was erbij. 

 

14 februari 2020 

Op Valentijndag, 14 februari organiseerden wij, gericht op LHBTI-jongeren, de Rainbow Roadshow. 

Een programma in Poppodium SoWhat! met muziek, een talkshow en het tekenen van de 

Liefdesverklaring (de warmbloedige tegenhanger van de zo onverdraagzame Nashvilleverklaring). 
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8 maart 2020 

Internationale Vrouwendag. De Regenboog Alliantie was 

aanwezig bij de viering van de vrouwendag in de Goudse 

Schouwburg. 

 

 

 

 

4 mei 2020 

Regenboog Alliantie Gouda legde een krans bij het 

Herdenkingsmonument bij het Stadhuis op de Markt. Een waar 

kunstwerk gemaakt door Bennie Slagter met de tekst “Vrijheid om lief te 

hebben” 

5 mei 2020 

Een gepland evenement in de Sint Jan ter gelegenheid van 75 jaar 

bevrijding kon vanwege geldende maatregelen niet doorgaan. 

 

17 mei 

Idahot. Samenkomsten waren niet mogelijk. 

Helaas vergat de gemeente Gouda op deze 

dag de regenboogvlag te hijsen. Het zal niet 

meer voorkomen want kort hierna werd een 

vijfde vlaggenmast voor Het Huis van de 

Stad geplaatst waaraan dagelijks - behalve 

bij storm - een regenboogvlag wappert.  

Op internet en met een achtdaagse campagne op ons Facebook besteedden wij aandacht aan deze 

dag die wereldwijd herdacht en gevierd wordt. 

29 juni 2020 

Online Stadsdebat over Racisme en discriminatie (Black Lives Matter). Tijdens het debat, waaraan 

jongeren deelnamen, werd het bestrijden van discriminatie van LHBTI’s als één van de belangrijke 

speerpunten genoemd. Een gepland vervolgdebat heeft nog niet kunnen plaatsvinden. 

1 augustus 2020 

Roze Party bij Rederij De Vrijheid. Versoepelde regels maakten het mogelijk voor 100 mensen een 

feest te organiseren op het terrein van Goudasfalt. Het initiatief en de regie lag bij Lizette Oudijk en 

Jeroen Hotze. 
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Regenboogweek 2 - 11 oktober 2020 

Op 10 maart begon de eerste lockdown. De voorbereidingen voor een congres ter gelegenheid van 

Idahot (de Internationale Dag tegen Hom-, Bi- en Transfobie) op 17 mei waren op dat moment in een 

vergevorderd stadium. Wij moesten besluiten het geplande programma te verplaatsen naar een later 

tijdstip. Pas in de loop van de zomer werd er door versoepelde maatregelen meer mogelijk. Wij 

planden onze events rond Coming Outdag begin oktober. 

 

Rondom Coming-Outdag organiseerden wij een Regenboogweek met evenementen die gericht 

waren op zichtbaarheid, acceptatie en inclusie van LHBTI’s in Gouda. De gemeente en Goudse 

ondernemers zorgden voor een regenboogkleurige aankleding van de stad.  

De Regenboog Alliantie werkte samen met 

Garenspinnerij, Cinema Gouda, Chocoladefabriek, 

Stadsbibliotheek, Kruim, Cafeetje Heeurlijk, 

Filmhuis Gouda, Theaterbakkerheij, Stichting IDB, 

Gemeente Gouda, Goudse Spellenwinkel, PKN-

wijkgemeente De Veste, Brokken & Zo, Goudse 

Schouwburg en COC. 

 

 

Vrijdag 2 oktober 2020 

 

Kennisevent “Duurzaam en effectief werken aan inclusie”, Cultuurhuis Garenspinnerij  

 

Op 11 oktober is het Coming-Outdag. Een dag waarop 

gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn en zijn 

eigen keuzes mag maken. Veel mensen vinden het 

belangrijk om openlijk “uit de kast” te komen, anderen 

kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met 

culturele tradities of religie. 

 

In de week voorafgaand aan Coming-Outdag 

organiseerden wij samen met de stad een 

Regenboogweek. De aftrap daarvoor werd gegeven 

door een Kennisevent op vrijdag 2 oktober 2020. Wij 

werkten hierbij samen met de Gemeente Gouda, het 

COC en antidiscriminatiebureau IDB. 
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Een theatervoorstelling van Theater AanZ, paneldiscussies en 

workshops maakten deel uit van het programma. 

Klinkende namen: in panel en workshops, o.a.: 

Burgmeester Pieter Verhoeve, Wethouder Corine Dijkstra, 

Bettina Haarbosch, Humanitas, Daphne Heijmering, COC 

Nederland/GSA, Iris van de Graaf, storyteller, Vanessa van 

Spronsen, Stichting iDb, Peter van Dijk, CSG Goudse Waarden 

 

 

 

Vrijdag 2 oktober 2020  

 

Goudse Schouwburg, Dansvoorstellingen SHOT 2.0 van Shifft met 

Robin Nimanong 

 

“Robin wil grenzen overschrijden tussen dans en andere disciplines.  

Zijn eigen werk gaat over hoe we afhankelijk zijn van 

sociaal-culturele normen, maar je hoeft ze niet te 

accepteren. Je kunt die normen vernietigen en je kunt 

nieuwe en betere waarden of opvattingen over de 

samenleving creëren. Niet alleen contextueel, maar ook 

fysiek creëert dit nieuwe mogelijkheden.” 

 

Vrijdag 2 oktober 2020 

 

Roze Caféavond bij Cafeetje Heeeurlijk  

 

Op zijn Gouds uitgaan is een avondje doorbrengen in een oergezellige bruine kroeg in Gouda, waar 

iedereen naar binnen durft te lopen. Kom naar Cafeetje Heeeurlijk in het centrum van Gouda!  

Wist u dat iedere laatste vrijdag van de maand hier gefeest wordt op onze “Roze Vrijdag”?  Zin om als 

Drag Queen te komen? Geen enkel probleem u bent zeer zeker niet de enige! 

Speciaal voor de Regenboogweek een extra editie op 2 oktober. 

 

Zaterdag 3 oktober 2020 

 

Goudse Schouwburg, Club DGS Rainbow Edition met Dolly Bellefleur 

Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en 

tekstdichter Ruud Douma. Al dertig jaar trekt Dolly 

als ‘Frau Antje van het verkeerde kantje’ door ons 

kikkerlandje en vraagt op haar geheel eigen wijze 

aandacht voor mensenrechten in het algemeen, en 

de acceptatie van LHBT+ in het bijzonder. Voor haar 

tomeloze inzet voor de emancipatiestrijd van LHBT+ 

werd door COC Nederland de Bob Angelo Penning 

aan Dolly uitgereikt.  
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Zondag 4 oktober 2020 

 

Wij organiseerden op 4 oktober een stevige strandwandeling 

met een gezellige afsluiting. 

 

 

Woensdag 7 oktober 2020  

 

Cinema Gouda draaide in het kader van de 

Regenboogweek de aangrijpende film Été 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 8 oktober 2020 

 

Eveline van de Putte hield in Bibliotheek Gouda 

een lezing naar aanleiding van haar boeken over  

'Roze ouderen'  

Eveline van de Putte is behalve schrijfster ook 

fotograaf en trainer. Veel van haar werk richt 

zich op mensenrechten en empowerment. Ze 

gebruikt kunst als een middel om taboes te 

doorbreken en onbekende groepen stem en 

gezicht te geven. 

 

Vrijdag 9 oktober 2020 

 

Voor het Huis van de Stad, 12.30 uur werd 

door wethouder Burgerschap, Inclusie en 

Diversiteit, Corine Dijkstra ter gelegenheid 

van Coming-Outdag (11 oktober) op 

vrijdagmiddag tijdens een korte ceremonie 

de regenboogvlag gehesen in aanwezigheid 

van onze Goudse regenbooggemeenschap. 

Stadsdichter Peter Noordhoek schreef voor 

deze gelegenheid een gedicht en droeg dat     

met verve voor. 
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Zaterdag10 oktober 2020 

 

Film: Deux met nagesprek onder leiding 

van Eveline van de Putte  

Filmhuis Gouda 

 

 

 

Zaterdag 10 oktober 2020 

 

In samenwerking met De Klup organiseerden wij in vrijetijdscentrum SamSam,  een 

Regenboogmiddag met High Tea voor LHBTI’s met een lichte verstandelijke beperking. 

 

Zondag 11 oktober 2020  

 

Regenboogdienst in De Veste, voorganger dominee David van Veen, thema Coming Out.  

 

GESCHRAPT EN UITGESTELD  

Tijdens de Regenboogweek werden de coronamaatregelen aangescherpt en was het niet mogelijk de 

volgende evenementen uit te voeren. Jammer voor de vrijwilligers die er veel werk in hadden 

gestoken en vooral jammer voor degenen die van plan waren eraan deel te nemen. 

Maandag 5 oktober 2020  

Helaas kon het op 5 oktober geplande stadsgesprek niet doorgaan. 

 

Donderdag 8 oktober 2020 

Geannuleerd: Spelletjesavond voor scholieren van GSA’s 19.00-20.00 uur, Goudse Spellenwinkel, 

Lange Groenendaal 82, Gouda 

 

Vrijdag 9 oktober 2020  

Geannuleerd: Pride Party voor jongeren 18 - 26 jaar, Theaterbakkerheij,  20.00 uur 

 

Uitgesteld: 

Zondag 11 oktober 2020 

Lezing Dennis Vink over homoseksualiteit in het dierenrijk 

Chocoladefabriek, 14.00 uur 

 

Zondag 11 oktober 2020  

TafelTijd Gouda, Ontmoetingskerk, 18.00 uur 

 

Zaterdag 10 oktober 2020 en zondag 11 oktober 2020 

Goudse sportclubs, Ter gelegenheid van Coming-Outdag zullen alle aanvoerders van de teams van 

Goudse sportclubs spelen met de regenboogband. Alle clubs is gevraagd de regenboogvlag te hijsen. 
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Schoolvoorlichting en GSA’s 

Op 15 en 16 oktober werden gastlessen gegeven door IDB en Regenboog Alliantie aan 2e klassers op 
de Goudse Waarden. We hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken krachten te bundelen wat 
betreft het geven van gastlessen op scholen in het voortgezet onderwijs in Gouda. De lessen op DGW 
tezamen met de GSA was daar een eerste stap in. Graag bevorderen wij ook het instellen van GSA’s 
binnen de scholen. Wij werken hierbij samen met de werkgroep voorlichting van COC Rotterdam. 

 
 

Ontwikkelingen 

Identiteitsverklaringen reformatorisch onderwijs 

Na verontrustende berichten over reformatorische scholen die aan ouders zouden vragen 

identiteitsverklaringen met een clausule over homoseksualiteit te ondertekenen, heeft ons 

bestuur  het Driestar College (voor middelbaar onderwijs) en het Hoornbeeck College (voor 

middelbaar beroepsonderwijs) aangeschreven, en het Hoornbeeck College bezocht. Voor geen van 

beide scholen wordt een identiteitsverklaring met een clausule over homoseksualiteit gehanteerd. 

Beide scholen hebben oog voor de problemen en worsteling die LHBT-leerlingen kunnen hebben in 

relatie tot het geloof en de principiële uitgangspunten van de school. Door de Regenboog Alliantie is 

advies en ondersteuning aangeboden bij eventuele voorlichtingstrajecten. We blijven in contact. 

 
Sport en Inclusie 

Het voornemen bestaat in Gouda een plan Sport en Inclusie te ontwikkelen dat 5 jaar gaat lopen. 

Onderzoek wijst uit dat bepaalde groepen uit de LHBTI-gemeenschap de sport niet altijd als een 

veilige omgeving beschouwen. Het risico op discriminatie is aanwezig. 

Eerste stap daarin is een klankbordgroep in te stellen en een goede vraagstelling te definiëren. Een 

eerste aanzet is gegeven: Hoe kunnen we binnen Gouda structureel en blijvend zorg dragen voor een 

veilig sportklimaat dat toegang biedt tot sportbeoefening aan iedere Gouwenaar. Ongeacht leeftijd, 

afkomst, levensovertuiging, huidskleur, seksuele oriëntatie, geslacht en genderidentiteit. Hoe 

bevorderen we sociale veiligheid en acceptatie in het bijzonder voor groepen en personen die een 

verhoogd risico lopen om minder sociaal geaccepteerd te worden en voor wie sportactiviteiten 

daardoor minder veilig kunnen zijn? 

De Regenboog Alliantie levert met betrekking tot haar doelgroep een bijdrage door aandacht te 

vragen voor specifieke belemmeringen die bijvoorbeeld transpersonen en homoseksuele sporters 

ervaren. In de loop van 2021 hopen wij bij de initiatieven te kunnen aansluiten. 
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 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

      

      

   Rekening *)  Begroting **)   Rekening  

   2019 2020 2020 

 Baten € € € 

      

 Subsidie gemeente 9.745,82  19.500,00  19.500,00  

 Baten eigen fondsenwerving  1.500,00  1.500,00  

 Deelnemersbijdragen / donaties  2.000,00  25,00  

 Overige baten  0,00                     -    

      

 Totaal baten 9.745,82  23.000,00  21.025,00  

      

      

      

   Rekening *)  Begroting **)   Werkelijk  

   2019 2020 2020 

 Lasten  € € 

      

 Organisatiekosten 3969,15                    6.300,00  4.724,71  

 Voorlichting, activiteiten en evenementen 846,27                   16.700,00                8.610,44  

  
  

  

 Totaal lasten 4.815,42  23.000,00  13.335,15  

      

      

 Resultaat voor dotatie aan algemene reserve                      4.930,40                     -                  7.689,85  

      

  
  

  

  
  

  

  
   

 

      

  
   

 

      

 *) Vanaf 1 juli 2019   
 

 **)  Begroting na wijziging   
 

  
   

 

      

      

      

      

      

Financieel Overzicht 
Zaaknummer Gemeente Gouda 1233601 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 
 

      
   

Baten      
  

€ 

Beschikbare en toegezegde bijdrage gemeente   
  

19.500,00 

in het kader van “Gouda Regenboogstad”   
  

 

Bijdrage GoudApot in het kader van de Rainbow Road Show 
  

750,00 

Bijdrage COC Bob Angelo Fonds in het kader van de Rainbow Road Show  
 

750,00 

Vijwillige bijdrage lezing Regenboogweek 
    

25,00 

         
Totaal baten     

  
21.025,00 

         
Lasten     

   
€ 

Organisatiekosten    
    

 
Bankkosten      189,25 

 
Bestuurskosten / representatie     557,23 

 
Communicatie (website, sociale media e.d.)   124,61 

 
Drukwerk    

  
 108,90 

 
Huisvesting      46,00 

 
Promotie    

  
 3.615,07 

 
Overige kosten       83,65 

         
Activiteiten en  evenementen    

    
 Nieuwjaarsbijeenkomst  

   
798,54 

 
Rainbow Night 

Skate 
  

   

99,00 

 Rainbow Road Show   
   

1.008,13 

 Internationale Vrouwendag  
   

20,00 

 
Dodenherdenking (kranslegging)    150,00 

 
Coming Out Day / Regenboogweek    

 
6.511,77 

 
Strandwandeling     

 
23,00 

 
      

 
 

Totaal lasten    
   

13.335,15 

Resultaat      
 

7.689,85 
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BALANS per  31 december 2020 

    

    

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Activa    

    
Liquide middelen   
Rabobank betaalrekening       18.713,48          1.557,99  

    
Vorderingen   
Debiteuren                  -            9.745,82  

    
Overlopende activa   

    
Totaal activa       18.713,48        11.303,81  

    

    
Passiva   

    
Eigen vermogen   
Algemene reserve       13.700,56          6.010,71  

Reservering scholen / educatie         5.000,00          5.000,00  

    
Schulden   
Crediteuren             12,92            293,10  

    
Overlopende passiva   

    
Totaal passiva       18.713,48        11.303,81  

    
    

Toelichting op de balans 2020 

  
Activa  
Liquide middelen 

Saldo betaalrekening NL6 RABO 0316 6889 40                                                         

Vorderingen 

Gemeente Gouda 

-       Nog te ontvangen subsidie gemeente Gouda 

  
Passiva 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Reservering scholen / educatie 

Schulden 

Nog te betalen bankkosten december 2020 
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Nawoord 

Met dit verslag hopen wij u een beeld te hebben gegeven van het werk dat wij het afgelopen jaar 

hebben verricht. Wij willen iedereen danken die aan de uitvoering van onze doelen heeft 

bijgedragen. Zonder support uit en verbinding met de Goudse samenleving zullen onze inspanningen 

geen effect hebben. 

 

In Memoriam Jellie Gorter-Koningh 

Vrijdag 25 september 2020 overleed Jellie 

Gorter, oud-raadslid en oud-wethouder 

van Gouda. 

 

Zij was een groot voorvechter voor gelijke 

kansen en gelijke rechten en zij zette zich 

onder andere in voor acceptatie en 

emancipatie van LHBTI-ers. Zij was altijd 

aanwezig bij onze evenementen en acties 

en steunde die van harte. Wij missen haar.  
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Stichting Regenboog Alliantie Gouda   

         
          


