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VOORWOORD
De Regenboog Alliantie Gouda wil een samenleving waarin ieder mens gelijkwaardig is en waardevol,
ongeacht of je lesbisch, homo, biseksueel, queer, een transgender of intersekse persoon bent (lhbti+).
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.

Wat hebben we het afgelopen jaar weer 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 activiteitenprogramma.
Zorgen zijn er ook. Bijvoorbeeld om de gebeurtenissen in de actualiteit: bedreiging en mishandeling
van homo’s en transpersonen; commotie over de discriminerende uitlatingen van een
schoolbestuurder; bekladding van onze expositie en vernieling van regenboogvlaggen; onrust rondom
lesmaterialen in het Islamitisch onderwijs. Ook de ontwikkeling in bepaalde Europese landen baart ons
zorgen. lhbt-vrije gemeenten in Polen, moord en mishandeling in Georgië en Rusland en ingestelde
anti-homo wetten in Hongarije en andere Oost-Europese landen. En het lot van lhbti+ vluchtelingen
die naar ons land komen en moeten dealen met de oordelen van de IND en niet veilig zijn in AZC’s.
Waakzaam zullen we blijven om ook in onze eigen omgeving de bereikte gelijkheid en acceptatie te
verdedigen. En waar nodig discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. In dit verslag geven wij een
overzicht van de activiteiten van de Regenboog Alliantie Gouda, een financieel jaarverslag en
informatie over de organisatie.
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Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit Franske Radder, Marc van Velzen, Geert Noordanus t/m maart 2021,
Nick Faken vanaf 1 april 2021, Elly Stoffels, Mart van de Kamp, Stella van Maanen, Jan Geerink.
Het Algemeen Bestuur vergaderde negen maal; daarnaast kwam
het dagelijks bestuur op afroep bijeen en werd in werkgroepen
gewerkt aan diverse activiteiten en evenementen.
In wisselende samenstelling nemen onze bestuursleden deel aan
lokale en regionale relevante overlegsituaties.

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 activiteiten voort, zoals bijvoorbeeld
deelname aan 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.
Wij hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het Anti-Discriminatieplatform Gouda, dat in
de regenboogweek 2021 officieel werd opgericht. Partners daarin zijn Libertum, Stichting 21 Maart,
Regenboog Alliantie Gouda, Amnesty Gouda, Stichting iDb, Stichting Antisemitisme Preventie,
Gemeente Gouda en de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking.
Participatie in de evenementen van Gouda Bruist stond ook op ons programma.
De Regenboog Alliantie werkt aan een convenant met COC Rotterdam. Via het COC hebben lhbti+
personen toegang tot de georganiseerde activiteiten, zoals Jong&Out voor jongeren vanaf 12 jaar, het
Transcafé, ZondagmiddagSalon voor ouderen, de HIV borrel en AutiRoze. Voor lhbti+ vluchtelingen zijn
er de meetings van Cocktail.
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Overzicht gerealiseerde activiteiten 2021
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”.
Enige commotie ontstond toen het bloemstuk van de
Regenboog Alliantie werd vermist. De politie vond het
met hulp van de camera’s van Stadstoezicht terug.

5 mei 2020
Een gepland evenement in de Sint Jan ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding kon vanwege geldende
maatregelen weer niet doorgaan.
IDAHOT 2021
Op 17 mei was het IDAHOT *). De Internationale dag tegen Homo en Transfobie. Een dag waarop
wereldwijd homo- en biseksuelen, lesbiennes, intersekse, trans en queer personen aandacht vragen
voor de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld tegen lhbti+ personen. In ruim honderd
landen vonden in dit kader manifestaties en evenementen plaats. In Nederland presenteerde de
Regenboog Alliantie Gouda zich met een buitenexpositie op de Nieuwe Markt naast de Agnietenkapel
en de talkshow ‘TransTalks’ in de Chocoladefabriek. De show was per livestream te volgen.
“Het moet maar eens afgelopen zijn met discriminatie en geweld op grond van seksuele en
genderidentiteit” sprak de voorzitter bij de opening. “Wij zien dat met name transgender personen
nog veel te maken hebben met onbegrip, weerstand en agressie. Daarom hebben wij bij de keuze voor
een evenement in Gouda de nadruk gelegd op de acceptatie en inclusie van trans personen.”
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Expositie TROTS!
Tot 26 mei konden bezoekers van de stad
kennismaken met foto’s van krachtige
transgender modellen, die met een positieve
boodschap in beeld gebracht waren. Zij lieten
zich op billboards levensgroot en trots zien aan
de voorbijgangers.

De gemeente Gouda ondersteunde het
initiatief van harte. Als blijk daarvan wapperde
gedurende de expositie de regenboogvlag in de
binnenstad. Wethouder Corine Dijkstra
(Diversiteit, Burgerschap en Inclusie) opende
de tentoonstelling TROTS!.

TRANSTALKS
Publiek en kijkers konden kennismaken met de
gasten die op een openhartige en persoonlijke
manier een kijkje in hun leven gaven. Zij
spraken over de strijd voor acceptatie en het
activisme voor gelijke rechten. “Ondanks het
feit dat we in Nederland veel bereikt hebben,
hebben we nog een weg te gaan. Nederland
moet er maar aan wennen. Activiteiten als
deze, waar het om zichtbaarheid draait, dragen
daaraan bij”. De overheersende boodschap: als
je jezelf kunt zijn, heb je de meeste kans om
een gelukkig mens te worden. Iris van der
Graaf, transgender en betrokken bij Transcafé
Rotterdam presenteerde de show en ontving
Ryan Ramharak, beleidsmedewerker bij OCW
en Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC
Nederland.

Dichter Jeff van Reen, zelf transman, schreef
een prachtig gedicht naar aanleiding van de
expositie:
https://vimeo.com/518295453/b375e74c7c?f
bclid=IwAR0w1rlCcwMm9ufMT1e9GdGiPcFZt
na0Kz14OtokpQj668_mdWocgzmKKYw
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Ter gelegenheid van het feit dat het in 2021
twintig jaar geleden was dat het burgerlijk
huwelijk werd opengesteld voor paren van
gelijk geslacht, werden foto’s gemaakt van
twintig paren die in deze periode waren
getrouwd.

Ook in 2021 organiseerde de Regenboog
Alliantie Gouda weer een regenboogweek
rondom Coming Outdag, 11 oktober.
Activiteiten gericht op zichtbaarheid van de
LHBTI+ gemeenschap met als doel acceptatie
en emancipatie te bevorderen.
We konden weer op veel steun van
ondernemers en culturele instellingen
rekenen. Ook de gemeente Gouda profileerde
zich als regenboogstad door op Coming Outdag
een openingsbijeenkomst te organiseren en
gedurende de gehele periode regenboogvlaggen te plaatsen op bruggen en pleinen in
de stad.
Voor het Huis van de Stad bood het
Burgemeester Jamesplein plaats aan de
buitenexpositie ‘Legale Liefde’ met prachtige
foto’s van fotograaf Ernst Coppejans.

PROGRAMMA REGENBOOGWEEK
Wij waren blij dat het gevarieerde
programma, dat ondanks geldende
coronaregels met betrekking tot gelimiteerde
bezoekersaantallen, in aangepaste vorm toch
kon worden uitgevoerd.
Wij geven een impressie van de activiteiten in
onderstaand beeldverslag.
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VERNIELINGEN EN BEKLADDING
Vanaf de eerste dag is de Expositie ‘Legale
Liefde’ doelwit geweest van bekladding en
vernieling.
Ook werden regenboogvlaggen die door
ondernemers in de binnenstad van Gouda
werden opgehangen gestolen en vernield.
Hiervan werd aangifte gedaan bij de politie en
melding bij het antidiscriminatiebureau IDB.

Zorgelijk
Deze acties baren ons zorgen omdat die
kennelijk gericht zijn tegen de uitingen van de
regenbooggemeenschap. Waakzaamheid lijkt
geboden.
Inmiddels is een verdachte aangehouden voor
het bekladden van de fototentoonstelling.
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REGENBOOGWEEK
IK BEN ERBIJ
Wij mochten weer rekenen op
medewerking en steun van Filmhuis
Gouda, Chocoladefabriek, Schouwburg
en Cinema, Ondernemers binnenstad.
Medewerkers en ambassadeurs van ons
regenboog-week-programma figureerden in onze
berichten op sociale media.
Corine Dijkstra, Amnesty Gouda, Kevin Bodde,
Marco Redeman, Romke Gabe, Carmen en
Monique Peters, Stella van Maanen, Marc van
Velzen, Mirjam Bekker, Megan Schoonbrood,
Ernst Coppejans, Zakiya, Peter Noordhoek
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Belangenbehartiging
Discriminerende uitspraken Driestar-bestuurder
Begin oktober 2021 heeft de Regenboog Alliantie Gouda melding gedaan bij de onderwijsinspectie.
Aanleiding hiervan is een schokkende en respectloze column in het Reformatorisch Dagblad,
geschreven door bestuurslid Wim de Kloe van het Driestar College.
In deze column betoogde deze schoolbestuurder dat er geen samenhang is in de lettercombinatie
LHBTI. Het enige wat mensen uit deze gemeenschap met elkaar gemeen zouden hebben, is een
gemeenschappelijke kruistocht tegen het christendom. Naast deze schaamteloze stelling voegde de
heer De Kloe eraan toe dat ‘veel lesbiennes moeite hebben met de seksuele beleving van homo’s en
er niet aan moeten denken dat “een tot vrouw verbouwde man” gebruik maakt van het damestoilet’.
Geschokt en verontwaardigd waren wij bij het lezen van deze column. Door deze schadelijke
uitspraken maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van met name lhbti-leerlingen op
Scholengroep Wartburg-Driestar. Het zijn uitlatingen die discriminerend, mensonterend en
polariserend zijn.
Direct hebben wij het schoolbestuur aangeschreven en excuses geëist voor deze kwetsende woorden.
Voor de veiligheid van LHBTI-leerlingen hebben wij dit ook gemeld bij de onderwijsinspectie.
De Regenboog Alliantie Gouda heeft op 12 oktober 2021 een stevig inhoudelijk gesprek gehad met het
voltallige College van Bestuur van de Wartburg-Driestar scholengroep naar aanleiding van de column
van de heer De Kloe als bestuurder van de Wartburg-Driestar scholengroep in het Reformatorisch
Dagblad (RD) van 11 september 2021 met de titel ‘Combinatie lhbti heeft iets van een
monsterverbond’.
De Regenboog Alliantie heeft gewezen op de grote schade die toegebracht is aan LHBTI-acceptatie en
- veiligheid op scholen van de groep door de column van de heer De Kloe. Het College van Bestuur, en
de heer De Kloe als lid daarvan, heeft volmondig toegegeven dat de column beledigend, respectloos
en polariserend is, en niet geschreven had mogen worden. Deze excuses zijn op 6 oktober jl.
gepubliceerd op de websites van de Wartburg-Driestar scholengroep, en vermeld in artikelen in het
RD en het AD.
In het gesprek werd duidelijk dat deze excuses vergezeld gaan van een gedetailleerd plan van aanpak
om intern en extern aan herstel van vertrouwen te werken, waar en voor zover dat mogelijk is. Dit plan
is reeds ingezet, en komt bovenop het al bestaande meerjarenplan van de scholengroep om aan
verbetering van sociale veiligheid van lhbti+ leerlingen te werken. De Regenboog Alliantie was over dat
meerjarenplan al in contact met het Driestar College, vóór de fusie met de Wartburg
scholengemeenschap, en blijft daarover in contact met de Wartburg-Driestar scholengroep.
In het licht van bovenstaande aanvaardde het bestuur van de Regenboog Alliantie Gouda de excuses
van het College van Bestuur, maar erkende daarbij dat pijn en boosheid vanwege de column zoals die
door personen uit haar achterban is ervaren blijvend is of kan zijn.
De Regenboog Alliantie blijft zich inspannen voor bevordering van sociale veiligheid van lhbti+
leerlingen op het Goudse Driestar College, evenals op alle scholen in Gouda, door het zich beschikbaar
stellen als gesprekspartner, en met aanbod van kennis en kunde.
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Schoolvoorlichting en GSA’s
Door de coronamaatregelen en de lockdowns heeft geen verdere ontwikkeling plaatsgevonden van de
plannen voor een structureel voorlichtingsprogramma en de verdergaande samenwerking met GSA’s
(Gender & Sexuality Alliances).
8 november Stadsgesprek Discriminatie
Wij speelden een rol in de voorbereiding en
uitvoering van het Stadsgesprek over Racisme
en Discriminatie. Met een maximale bezetting
van 60 aanwezigen genoot het gesprek grote
belangstelling en betrokkenheid. ‘Wees moedig
in je ongemak’ was het motto van de avond. Er
werd vooral ingezet op persoonlijke verhalen.

Stadswandeling
De Regenboogalliantie stelde voor de regenboogweek een stadswandeling samen langs de lhbt+
highlights van Gouda: plaatsen in de stad die door de jaren heen een rol hebben gespeeld in het leven
van mensen uit de regenbooggemeenschap. De wandeling zal in het kader van Gouda750 opnieuw
worden uitgezet en vanaf april 2022 op diverse locaties af te halen zijn.

Ontwikkelingen
Verbod gebedsgenezing
Door personen uit onze community worden wij soms om hulp gevraagd wanneer zij met zichzelf, hun
omgeving of hun geloof in de knoop raken. Mensen uit strenge geloofsgemeenschappen ontwikkelen
soms een negatief zelfbeeld. Dat kan zo knellen dat men gebruik maakt van een verwijzing naar
gebedsgenezing of conversietherapie. In de meeste gevallen pakt dat verkeerd uit en kan dat leiden
tot psychische problemen, trauma’s of (pogingen tot) zelfdoding.
Een ruime Kamermeerderheid wil dat er een wet komt die het geven of openlijk aanbieden van
homogenezingstherapie, ook wel conversietherapie, strafbaar stelt.
"Homoseksualiteit is niet fout en al helemaal niet iets waarvan je zou moeten genezen", zegt D66Kamerlid Jeanet van der Laan. "Middeleeuwse praktijken als conversietherapie horen niet thuis in
Nederland. Personen en organisaties die deze activiteiten aanbieden, er reclame voor maken of
uitvoeren, worden door deze wet strafbaar."
VVD'er Hatte van der Woude vindt het "onverteerbaar dat er jongeren in Nederland zijn die, terwijl
ze al worstelen met hun seksualiteit, zo mishandeld en getraumatiseerd worden onder het mom van
'homogenezing'". De wet moet een einde maken aan "deze barbaarse praktijken", stelt het Kamerlid.
Het initiatiefwetsvoorstel zal begin 2022 worden ingediend.
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Sport en Inclusie
Netwerk Inclusief Sporten Gouda richt zich op versterking en
verbreding van een inclusief klimaat bij Goudse
sportverenigingen.
Dit doen we binnen de kaders van de brede inclusie-agenda
van de gemeente Gouda, aansluitend op de nationale
campagne 'Wees welkom in de sport'.

Op dit moment bestaat het netwerk uit: Stichting
Inclusie en Discriminatiebestrijding, Regenboog
Alliantie Gouda, Gemeente Gouda: Inclusieve
leefomgeving en preventie, Commissie sportiviteit
en respect van De Jodan Boys en SPORT•GOUDA.
De voorzitter van de Regenboog Alliantie
participeert in dit netwerk en zal zich met name
richten op een veilig sportklimaat voor lhbti+ deelnemers.

Op naar 2022
In het werkplan voor 2022 staan weer volop activiteiten die de Regenboog Alliantie Gouda ter hand
wil nemen. Gouda bestaat 750 jaar en daar wordt in de stad uitgebreid bij stilgestaan. In het afgelopen
jaar begonnen wij al met het eerste project.
Gouda750 * Goudse Iconen
In 2021 vonden de eerste voorbereidingen plaats voor de viering van Gouda 750 jaar Stadsrechten.
Met een groep GSA leerlingen van diverse Goudse middelbare scholen adopteerden wij een ‘Goudse
Icoon’. Een beeld, betonnen kopie van het bekende beeld De Kaasboerin, dat wij onder begeleiding
van een docent van Cultuurhuis Garenspinnerij bewerken tot een statement namens de community.
Het beeld krijgt een prominente plaats in de stad.
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Jaarrekening 2021
Balans per 31-12-2021

Activa
Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reservering scholen / educatie
Reservering Gouda 750
Schulden
Crediteuren
Overlopende passiva
Totaal passiva

31-12-2021
€

31-12-2020
€

20.809,29
20.809,29

18.713,48
18.713,48

11.795,84
5.000,00
4.000,00

13.700,56
5.000,00
-

13,45
20.809,29

12,92
18.713,48

Toelichting op de balans 2021
Activa
Saldo betaalrekening NL6 RABO 0316 6889 40
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reservering scholen / educatie
Schulden
Nog te betalen bankkosten december 2021
We reserveren € 4.000 voor de door ons geplande activiteiten tijdens Gouda 750. De RAG krijgt
hiervoor geen extra subsidie uit Fonds750.
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Staat van baten en lasten 2021
Rekening
2021

Begroting *)
2021

Rekening
2020

Baten
Subsidie gemeente
Baten eigen fondsenwerving
Deelnemersbijdragen / donaties

€
19.500,00
750,00

€
19.500,00
750,00
250,00

€
19.500,00
1.500,00
25,00

Totaal baten

20.250,00

20.500,00

21.025,00

Lasten
Organisatiekosten
Voorlichting, activiteiten en evenementen
Terugbetaling subsidie 2020
Reservering voor Gouda 750

€

€

974,73
15.374,28
1.805,71
4.000,00

4.000,00
16.500,00
-

€
4.724,71
8.610,44
-

Totaal lasten

22.154,72

20.500,00

13.335,15

Resultaat

-1.904,72

-

7.689,85

*) Begroting na wijziging
Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
Baten
Beschikbare en toegezegde bijdrage gemeente
in het kader van “Gouda Regenboogstad”
Subsidie Sportimpuls 2021

€

Totaal baten

20.250,00

Lasten
Organisatiekosten
Bankkosten
Bestuurskosten / representatie
Communicatie / drukwerk
Promotie
Terugbetaling deel subsidie 2020
Activiteiten en evenementen
Dodenherdenking (kranslegging)
IDAHOT
Coming Out Day / Regenboogweek
Reservering
Instellen reserve Gouda 750

€

Totaal lasten

22.154,72

19.500,00
750,00

161,40
266,55
107,56
439,22
1.805,71
150,00
9.585,87
5.638,41
4.000,00

Resultaat (ten laste van algemene reserve)

1.904,72 -/-
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L H B T I PLUS ?
Door de jaren heen zijn de benamingen voor de groepen die behoren tot de regenbooggemeenschap
geregeld veranderd. Begrijpelijk, want inzichten en perspectieven op seksuele oriëntatie, gender,
sekse en seksualiteit zijn voortdurend in beweging.
Om recht te doen aan de grote diversiteit van groepen, gebruiken wij in dit verslag ‘lhbti+’. De + staat
daarbij voor álle categorieën die niet worden inbegrepen in l, h, b, t of i. In aansluiting op geldende
spellingregels zal lhbti+ met kleine letters worden geschreven. Wanneer het niet gaat over het geheel,
maar over specifieke groepen of categorieën, worden alleen de letters van die groepen of categorieën
aangeduid. Voor elke keuze om de diverse regenbooggemeenschap aan te duiden bestaan
argumenten vóór en tegen. De hierboven beschreven lijn geldt daarom nu, maar is niet in beton
gegoten.

Tenslotte
In de toekomst willen we de basis graag op
orde houden. Dit betekent voldoende
middelen en facilitering om ons werk te
kunnen uitvoeren; investeren in de interne,
maar ook externe communicatie. De blik
richten we, en dat is onze missie, steeds meer
op zichtbaarheid naar buiten. Zonder
zichtbaarheid geen acceptatie. Om echte
lhbti+ acceptatie te bereiken is nog een lange
weg te gaan.
Met onze partners blijven we daar keihard
voor strijden. Het bestuur dankt alle
vrijwilligers, samenwerkingspartners en
andere betrokkenen voor het vele mooie
werk dat zij in 2021, soms tegen de stroom in,
verzet hebben!

Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Regenboog Alliantie Gouda
Reacties: info@regenboogalliantie.nl
Website: https://regenboogalliantie.nl
Stichting Regenboog Alliantie Gouda is een instelling met een ANBI-status; giften en donaties aan de stichting kunnen
derhalve - binnen de regels van de belastingdienst - als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte.
Kamer van Koophandel – 67459617; RSIN - 8570.04.347
Donaties kunnen worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL60 RABO 0316 6889 40
t.n.v. Stichting Regenboog Alliantie Gouda
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