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Voorwoord 
 

De Regenboog Alliantie Gouda streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk 

maakt van gelijkheid en emancipatie. Ieder mens moet volledig kunnen participeren en zich 

tot het volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht de seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit of genderexpressie. 

We komen op voor de rechten en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en intersekse personen (LHBTI) in Gouda en omgeving. We faciliteren 

ontmoeting voor diverse groepen mensen, we stimuleren voorlichting op scholen en bieden 

informatie en advies bij hulpvragen over LHBTI-zaken. We werken nauw samen met het COC 

en andere doelverwante organisaties. 

 

Speerpunten en kernactiviteiten 
 
De positie van de Regenboog Alliantie als belangenbehartiger van LHBTI’s willen we vergroten 
door: 

• het versterken van naamsbekendheid en imago om de doelgroep beter te bereiken en 
te mobiliseren; 

• het versterken van de relatie met politieke partijen en het stadsbestuur; 

• het bewaken van de belangen bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk 
beleid; 

• het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van 
relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden; 

• deelnemen in relevante advies- en beleidsorganen; 

• gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuursorganen, maatschappelijke 
instellingen en bedrijfsleven; 

• het versterken van de relatie met (lokale) media; 

• het signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de 
integratie van LHBTI’s; 

• het versterken van de positie en vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de 
regio; 

• Het opbouwen van een netwerk voor LHBTI-inwoners van Gouda. 
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Voorlichting 
Ter bevordering van voorlichting op scholen en aan andere maatschappelijk en cultureel 
diverse groepen gaan we met andere partijen in gesprek. 
 
Advies en ondersteuning 
Wij delen informatie en nieuws via de website en sociale media, zijn vraagbaak en nemen deel 
of dragen bij aan bijeenkomsten die in overeenstemming zijn met onze doelstelling. Bij 
individuele hulpvragen verwijzen wij zo nodig naar professionele, al dan niet LHBTI-specifieke 
hulpverlening. Daartoe werkt de Alliantie aan het onderhouden van een netwerk van 
relevante contacten. 
 
Belangenbehartiging 
Wij treden naar buiten als belangenbehartiger en leveren actief bijdragen aan gemeentelijk 
beleid. Dit betreft beleidsbeïnvloeding, politieke lobby, aanspreken van het gemeente-
bestuur, politieke partijen, bestuursorganen, maatschappelijke instellingen, inwoners en 
bedrijfsleven en het participeren in advies- en beleidsorganen. 
 
Faciliteren 
Wij organiseren eigen activiteiten en ondersteunen activiteiten en evenementen van derden 
in lijn met onze doelstellingen. 
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Bestuur 
 

De Regenboog Alliantie Gouda is een voortzetting van de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda. 

Het nieuwe bestuur werkt met inzet en enthousiasme aan de uitvoering van haar doelstelling 

en hoopt daarbij de goede relatie met de samenwerkingspartners van Roze Zaterdag te 

kunnen voortzetten. 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: 
Mart van de Kamp  -  voorzitter a.i.   
Hans Bax  -  secretaris     
Franske Radder  -  penningmeester   
Elly Stoffels  -  bestuurslid    
Geert Noordanus  -  bestuurslid   
Marlo Vuyk  -  bestuurslid    

 

Congres Movisie 13 september Utrecht 
'Congres Regenboogstad, je mag gezien worden’ 
Een inclusieve gemeente is een stad of dorp waar iedereen optimaal kan meedoen, maakt niet 
uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, 
seksuele voorkeur of beperkingen zijn.  
Meedoen op de reguliere school, de inclusieve arbeidsmarkt, clubs & verenigingen, of in de 
buurt is hierin voor iedereen mogelijk. 
Een samenleving waaraan iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. (63% van 
de gemeenten geeft deze betekenis aan het begrip inclusieve samenleving, leert onderzoek 
van Movisie 2017) 
Tegen deze achtergrond vonden op 13 september workshops en trainingen plaats, waaraan 
door 4 vertegenwoordigers van Regenboog Alliantie werd deelgenomen. Onderwerpen waren 
o.a. veiligheid, inclusie, resultaten meten (Outcome) en onderzoek LHBTI-ouderen. 
 

Leergang managen en besturen VIP 
Het dagelijks bestuur heeft in de maanden september, oktober en november de Leergang 
‘Managen en Besturen van vrijwilligersorganisaties’ gevolgd. Deze werd verzorgd door het 
VrijwilligersInformatiePunt Gouda in samenwerking met PEP Den Haag.  
Aan de orde kwamen:  
• Kansen en bedreigingen voor een vrijwilligersorganisatie;  
• Beter Besturen;  
• Zet koers met helder beleid;  
• Werken met vrijwilligers;  
• Financiën op orde; 
• Publiciteit en communicatie;  
• Diversiteit binnen organisaties en persoonlijk leiderschap. 
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Maandelijkse besprekingen in Huis van de Stad  
Er is acht maal overleg geweest met de ambtenaar Diversiteit van de gemeente Gouda. 
Aanvankelijk nog samen met enkele bestuursleden van Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda, 
vanaf 1 juli als zelfstandig bestuur. Wij streven ernaar, naast dit belangrijke overleg, tevens te komen 
tot een structureel overlegplatform met onze samenwerkingspartners. 

 
Bestuursvergaderingen 
Eind april heeft de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden van de Regenboog Alliantie 
Gouda in oprichting, samen met het bestuur van de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda. In 
totaal is er negen keer vergaderd, vanaf 1 juli als zelfstandig bestuur. 
 
Kennismaking wethouder 
Op 15 juli is er een kennismakingsgesprek geweest met de Wethouder Diversiteit van de 
gemeente Gouda, Corine Dijkstra. 
 
Website 
De website van Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda is overgedragen aan de Regenboog 
Alliantie Gouda: https://regenboogalliantie.nl  
Ook de Facebookpagina veranderde van naam: Regenboog Alliantie Gouda 
 
Nieuwsbrief 
Eenmaal per twee maanden brengt de Regenboog Alliantie haar nieuwsbrief uit. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief via het contactformulier op de site of via info@regenboogalliantie.nl.  
 
Vragenformulier Goudse Stadspeiling 
In 2018 is Gouda Regenboogstad geworden: een stad die zich sterk maakt voor het verbeteren 
van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI personen, op het gebied van 
werk-, zorg-, leef- en leeromgeving.  
In het kader van het updaten van de jaarlijkse ‘Goudse Stadspeiling’ heeft de Regenboog 
Alliantie een aantal toe te voegen vragen aangeleverd, teneinde een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen van het welbevinden van de Goudse inwoners. 
 
Ontwerpnota Sociaal Domein 
De Regenboog Alliantie Gouda heeft een schriftelijke bijdrage geleverd in het kader van de 
consultatie van de gemeente Gouda over de Uitvoeringsagenda SamenLeven 2020 en 
ontwerp-Kadernota Sociaal Domein 2020-2023 ‘Iedereen kan meedoen ’onderdeel Inclusief 
Samenleven. 
Deze bijdrage is door de voorzitter van de Regenboog Alliantie mondeling toegelicht en heeft 
geresulteerd in een amendement, ingediend door de PvdA. Het amendement is aangenomen. 
  

https://regenboogalliantie.nl/
https://www.facebook.com/regenboogalliantie.nl/?eid=ARBgG37500idKQ3n0iM3gckMwVuzyw2DFZchH8jg8U6InEQcvW6H-l5zNzAt4KVvj9z9mV37990MwGD1&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002378712923&fref=tag
mailto:info@regenboogalliantie.nl
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Activiteiten, evenementen en projecten 2019 
 

In 2019 uitgevoerde activiteiten gericht op zichtbaarheid, ontmoeting en verbinding. 

Datum Activiteit / evenement 

5 januari Afsluiting Roze Jaar Gouda  

17 april Onthulling Diversiteitssofa 

4 mei Dodenherdenking, kranslegging 

6 juni Utrecht Canal Pride, promotie 

1 juli Feestelijke officiële start Stichting Regenboog Alliantie Gouda 

oktober Tentoonstelling With Pride in Huis van de Stad 

11 oktober Coming-Outdag 

12 oktober Vrijwilligersmarkt, promotie 

31 mrt + 13 okt Strandwandeling 

28 november Bruispunt Allemaal Gouwenaars 

2-maandelijks Koffieavond 

6 okt + 15 dec TafelTijd 

 

Onthulling Diversiteitsbank  

Samen met het aftredend bestuur van de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda was het beoogd 

bestuur van de Regenboog Alliantie aanwezig bij de onthulling van de Goudse Social Sofa op 

het Erasmusplein. Deze mozaiekbank moet helpen de diversiteit tussen mensen in Gouda tot 

een eenheid te maken. 

Kranslegging 4 mei 2019 

Tijdens de Nationale Dodenherdenking hebben Geert 

Noordanus en Franske Radder namens het aftredend 

bestuur van de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda en het 

beoogd bestuur van de Regenboog Alliantie een krans 

gelegd bij het Herdenkingsmonument op de markt.  
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Utrecht Canal Pride 

Deelname aan de Utrecht Canal Pride 2019. De Goudse boot HEEEURLIJK was onder meer 

voorzien van een grote banner ter promotie en vergroting van de zichtbaarheid van de 

Regenboog Alliantie Gouda. 

Officiële start Regenboog Alliantie Gouda 

Op 1 juli 2019 was het dan zover. De Stichting 

Regenboog Alliantie Gouda was een feit. De 

officiële start vond plaats bij de 

diversiteitssofa op het Erasmusplein.  

Samen met het aftredend bestuur van de 

Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda werd 

met een feestelijk glas roze bubbles getoost 

op een succesvolle voortzetting. 

 

Vlnr: Franske, Elly, Mart, Marlo, Hans en Geert 

 

 

Tentoonstelling With Pride / Coming-Outdag   

Op Coming-Outdag, vrijdag 11 oktober 2019, organiseerde de Regenboog Alliantie Gouda in 

samenwerking met Gemeente Gouda onder meer de officiële opening van de tentoonstelling 

“With Pride” in het Huis van de Stad door wethouder Corine Dijkstra.  

 

Deze tentoonstelling (een impressie van 40 jaar LHBTI-

strijd voor acceptatie van en gelijke rechten voor LHBTI’s) 

was gedurende de maand oktober te bezoeken in het Huis 

van de Stad.  

Vele uren zijn besteed aan het samenstellen van de 

expositie, onder meer in samenwerking met het 

Streekarchief Midden-Holland.  

  

De opening werd voorafgegaan door het hijsen van de 

regenboogvlag. Dit met muzikale begeleiding van 

Muziekfabriek Rollingsticks. Na afloop was er volop 

gelegenheid tot napraten en herinneringen ophalen onder 

het genot van een hapje en een drankje. Geïnteresseerden 

konden vervolgens plaatsnemen in Cinema Gouda voor een 

vertoning van de film ‘Un Bacio’ (‘een kus’).  

Ook was er een Regenboogvesper in de Ontmoetingskerk.  
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Vrijwilligersmarkt  
De Regenboog Alliantie was aanwezig met een stand op de 
Goudse vrijwilligersmarkt onder het motto “Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers op elk niveau: voor hand-en-span-diensten-op-
afroep tot bestuurstaken”.  
De eerste drie nieuwe vrijwilligers konden worden genoteerd. 
De Vrijwilligersmarkt wordt jaarlijks georganiseerd door het 
Vrijwilligers Informatie Punt Gouda. 
 

 

Strandwandelingen 

Na Roze Zaterdag 2018 is het spontane idee geboren om een paar keer per jaar gezamenlijk 

een strandwandeling te maken. Een initiatiefnemer roept enthousiastelingen via WhatsApp 

op. Beide keren vond dit plaats in Wassenaar. Vooraf een kopje koffie/thee en ter afsluiting 

een drankje met een (borrel)hapje. Tot nu toe beperkt het groepje wandelaars zich tot max. 

10 personen, maar we hopen dat dit aantal in de toekomst gaat toenemen. 

Gouda Bruist 

Het open podium voor ideeën en initiatieven stond in november in het teken van de inclusieve 

stad. Onder de noemer 'Allemaal Gouwenaars' werd zichtbaar gemaakt welke initiatieven in 

Gouda werken aan een inclusieve stad en wie daar allemaal bij betrokken zijn. Ook de 

Regenboog Alliantie heeft zich gepresenteerd deze avond. 

Diverse koffieavonden 
De koffieavonden zijn in het leven geroepen om ook na het Roze Jaar 2018 met elkaar in 

contact te blijven en gedachten uit te wisselen. In 2019 zijn er 3 bijeenkomsten geweest, bij 3 

verschillende huishoudens. De persoon die de avond organiseert bedenkt ook het thema van 

die avond. Een van de thema’s was bijvoorbeeld de Nashville verklaring. 

TafelTijd 

TafelTijd is een landelijk initiatief van Stichting WijdeKerk. Het biedt tijdens een gezamenlijke 

maaltijd een plek voor ontmoeting, gesprek en inspiratie aan LHBTI+’ers en betrokkenen, 

ongeacht geloof of kerkelijke achtergrond.  

Op 6 oktober was de eerste bijeenkomst in Gouda: Thema Ken je mij? 

Het thema van 15 december was: aanvaarding (‘Mag ik dan bij jou’).  
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Jaarrekening 2019 
 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop 
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 
De Stichting Regenboogalliantie Gouda wordt erkend als een ANBI instelling. 
Mede ondertekend als waarmerk van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en 
lasten 2019. 
M. van de Kamp, voorzitter a.i.  |  J.Bax, secretaris  | F.C Radder, penningmeester
  
 

Balans per 31 december 2019 

 
  

31-12-2019 

Activa   
€ 

Liquide middelen 
  

Rabobank betaalrekening                                                          1.557,99 

Vorderingen 
  

Debiteuren 
 

        9.745,82  

Totaal activa 
 

      11.303,81  

Passiva 
  

Eigen vermogen 
  

Algemene reserve 
 

        6.010,71  

Reservering scholen / educatie 
 

        5.000,00  

Schulden 
  

Crediteuren 
 

          293,10  

Totaal passiva 
 

      11.303,81  
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Staat van baten en lasten 2019 

 
  

 Werkelijk 2019  

Baten 
 

€ 

Bijdrage gemeente  
 

       9.745,82  

Totaal baten 
 

9.745,82  

Lasten 
 

€ 

Organisatiekosten  
3.969,15  

Activiteiten, evenementen en projecten  
          846,27  

Totaal lasten 
 

4.815,42  

Resultaat 
 

       4.930,40  

 

Toelichting op de balans 2019 

 

Activa  

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 2019 
Nog te betalen vergaderkosten 2019 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 

Baten 
 

€ 

Beschikbare en toegezegde bijdrage gemeente  
in het kader van “Gouda Regenboogstad” 

 
        9.745,82  

Totaal baten 
 

9.745,82  

Lasten 
 

€ 

Organisatiekosten 
  

 Administratie (statutenwijziging, bankkosten e.d.)  
          829,83  

 Bestuurskosten / representatie  
          334,73  

 Communicatie (website, sociale media e.d.)  
            12,04  

 Drukwerk  
            37,95  

 Huisvesting  
          300,00  

 Promotie  
        2.279,60  

 Overige kosten   
          200,00  

Activiteiten, evenementen en projecten 
  

 Dodenherdenking (kranslegging)  
          150,00  

 Coming Out Day / tentoonstelling With Pride  
          683,51  

 Goudse Vrijwilligersmarkt  
            12,76  

Totaal lasten 
 

4.840,42  

Resultaat 
 

        4.905,40  

 

De ruim 100 uren die de bestuursleden gezamenlijk besteed hebben aan het voorbereiden 

en organiseren van de tentoonstelling With Pride zijn onderdeel van de gemeentelijke 

bijdrage, maar behoren niet tot de lasten. Dit verklaart het positieve saldo. Uiteraard wordt 

dit positieve saldo in 2020 ingezet ten gunste van de doelstelling van de stichting. 

 


