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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 zijn volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht de seksuele oriëntatie, 
genderidentiteit of -expressie. 

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. 

De Regenboog Alliantie Gouda is een voortzetting van de Stichting Roze Zaterdag 2018 
Gouda. Het nieuw bestuur zal proberen met inzet en enthousiasme te werken aan de 
uitvoering van haar doelstelling en hoopt daarbij de goede relatie met de 
samenwerkingspartners van Roze Zaterdag te kunnen voortzetten. 

In dit werkplan geven wij een samenvatting van onze voornemens. 

Gouda, juli 2019  

Het bestuur: 

Mart van de Kamp  -  voorzitter a.i.  (voorzitter@regenboogalliantie.nl) 
Hans Bax  -  secretaris   (secretaris@regenboogalliantie.nl) 
Franske Radder  -  penningmeester  (penningmeester@regenboogalliantie.nl) 
Elly Stoffels  -  bestuurslid   (educatie@regenboogalliantie.nl) 
Geert Noordanus  -  bestuurslid  (evenementen@regenboogalliantie.nl) 
Marlo Vuyk  -  bestuurslid   (evenementen@regenboogalliantie.nl) 
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Speerpunten 
 

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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Kernactiviteiten 
 

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 
gemeentebestuur, 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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Activiteiten, evenementen en projecten 2020 
 

Uitvoerende activiteiten gericht op zichtbaarheid, ontmoeting en verbinding. 

 

Datum Activiteit / evenement Doel 
10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Verbinding  
14 februari Valentijnsdag Externe profilering 
8 maart Internationale Vrouwendag Externe profilering 
13/14 maart NL-doet (Oranjefonds) Verbinding 
21 maart Internationale dag tegen racisme en 

discriminatie 
Externe profilering / 
verdieping 

4 mei Dodenherdenking Externe profilering 
5 mei Bevrijdingsdag Verbinding 
17 mei IDAHOT ( internationale dag tegen 

homofobie en transfobie) 
Doelgroep bereiken / 
externe profilering / 
verdieping 

6 juni Utrecht Canal Pride Externe profilering 
Juni Gouda Pride Doelgroep bereiken / 

externe profilering 
Juni Roze Zaterdag Leeuwarden Doelgroep bereiken / 

externe profilering 
Juni / Juli Gouda Beach Externe profilering 
11 oktober Coming Out Day Doelgroep bereiken / 

externe profilering 
Oktober Vrijwilligersmarkt Doelgroep bereiken / 

externe profilering 
December Paarse vrijdag Doelgroep bereiken / 

externe profilering 
December Regenboogschaatsen Verbinding 
6 x per jaar TafelTijd Verbinding / verdieping 
1 x per jaar Regenboogviering Verbinding / verdieping 
1 à 2 x per jaar Roze filmavond  Verbinding 
1 à 2 x per jaar (Strand)wandelingen Verbinding 
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Begroting 2020 
 

Omdat op het moment van het samenstellen van dit werkplan nog geen ervaringsgegevens 
voorhanden zijn, hebben wij de begroting met betrekking tot de organisatie- en 
activiteitenkosten gebaseerd op gegevens en feitelijke informatie van andere doelverwante 
organisaties. 

 

                    
  Regenboog Alliantie Gouda   Begroting 2020    
            
                2020   
                Begroot   
  Inkomsten en uitgaven    

  
   

            
  Inkomsten         
  Subsidie gemeente    € 19.500,00   
  Baten eigen fondsenwerving        
  Deelnemersbijdragen / donaties    € 2.500,00   
  Overige baten         
  Rente          
  Totaal inkomsten    € 22.000,00   
            
  Uitgaven         
  Organistatiekosten    € 6.000,00   
   Administratie (bankkosten e.d.) € 200,00  

   
   Bestuurskosten / representatie € 350,00  

   
   Communicatie (website, sociale media e.d.) € 1.500,00  

   
   Drukwerk   € 550,00  

   
   Huisvesting  € 1.000,00  

   
   Promotie   € 2.200,00  

   
   Overige kosten   € 200,00  

   
            
  Activiteiten, speerpunten en projecten  

 € 14.500,00   
  Kernactiviteiten        
   Voorlichting  € 4.250,00  

   
   Advies en ondersteuning  € 1.500,00  

   
   Belangenbehartiging  € 1.000,00  

   
  Evenementen en projecten        
   Nieuwjaarsbijeenkomst  € 500,00  

   
   Valentijnsdag    pm   

   
   Internationale Vrouwendag    pm   

   
   NL-doet (Oranjefonds)    pm   

   
   Internationale dag tegen racisme en discriminatie   pm   

   
   Dodenherdenking (kranslegging) € 200,00  

   
   Bevrijdingsdag    pm   
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IDAHOT ( internationale dag tegen homofobie en 
transfobie) € 3.000,00  

   
   Utrecht Canal Pride    pm   

   
   Gouda Pride  

 € 3.500,00  
   

   Roze zaterdag Leeuwarden    pm   
   

   Gouda Beach  € 250,00  
   

   Coming Out Day  € 3.000,00  
   

   Goudse Vrijwilligersmarkt    pm   
   

   Paarse vrijdag    pm   
   

   Regenboogschaatsen  € 200,00  
   

   TafelTijd  
   pm   

   
   Regenboogviering  

 € 1.000,00  
   

   Roze filmavond    pm   
   

   (Strand)wandelingen    pm   
   

            
  Totaal uitgaven    € 20.500,00   
            
  Mutatie algemene reserve     € 1.500,00   
            
  Totaal     € 22.000,00   
                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


