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terugblik op
een bijzonder jaar
Vol goede moed begonnen wij 2020 met het voornemen in 

Midden-Limburg een vereniging te starten voor en van LHBTI’s. Er 

werden plannen gemaakt, begrotingen opgesteld, contacten 

gemaakt met andere organisaties en met de gemeenten 

Roermond en Weert.

Maar al snel werden we door de nieuwe corona-werkelijkheid 

ingehaald. Tot aan de zomer konden onze plannen vanwege de 

beperkende maatregelen in de ijskast.

Het stelde ons echter wel in de gelegenheid om de plannen bij te 

stellen. En in september organiseerden we onze eerste activiteit, 

corona-style. Ondanks de corona-maatregelen konden we in het 

najaar van 2020 nog een aantal activiteiten uitvoeren, waarmee 

Voorwoord

we ons ook naar buiten toe konden profileren. Helaas hebben we 

ook activiteiten moeten cancelen.

In dit jaarverslag kun je kort lezen wat we in 2020 hebben weten 

te realiseren. Al met al mogen we gezien de omstandigheden  

best tevreden zijn. We hebben veel positieve reacties gehad op 

ons initiatief en werden beloond met het ‘Come Together 

Roermond’-speldje. 

Vol goede moed kijken we alweer vooruit naar wat we in 2021 en 

zelfs in 2022 - tegen die tijd hopelijk corona-vrij - gaan doen.

Bart Cochet

Voorzitter
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organisatie

Hoofdstuk 1

Bestuur en vereniging

Planning en financiën

Media en promotie



bestuur en
vereniging
OUCH ZO werd op 6 januari 2020 opgericht als vereniging met beperkte 

rechtsbevoegdheid. Als voorwaarde voor subsidieverstrekking werd de vereniging in 

november 2020 geformaliseerd door opmaking van een notariële akte door mr. 

Houben van MHK Notarissen in Weert.

Eind 2020 stonden 31 leden ingeschreven en hadden zich 10 mensen als vrijwilliger 

gemeld. Het bestuur bestond bij oprichting uit Bart Cochet en Reggy de Groot. In 

het voorjaar sloten zich Markus Neumann en Els Sieuw als bestuurslid aan. 

Inmiddels is Markus om persoonlijke redenen afgetreden.

Organisa8e
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planning en
financiën
Tijdens het eerste half jaar hebben we hard gewerkt aan diverse administratieve 

taken: o.a. het werkplan, budget voor 2020, subsidieaanvraag ontwerpfase. In de 

zomermaanden werd onze definitieve subsidieaanvraag afgerond en voorgelegd 

aan beide gemeentes. De subsidies werden in oktober toegekend.

Voor onder meer de planning en uitvoering van activiteiten is OUCH ZO toegetreden 

tot het procesteam en de werkgroep onderwijs, jeugd en jongeren van de 

samenwerkende regenboogsteden Roermond en Weert. Ook onderhouden we 

goede contacten met zuster-LHBTI-organisaties, zoals de Gay Soos Roermond.

Organisa8e
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media en
promotie
OUCH ZO is vanaf het begin actief op Facebook en Instagram. Eind 2020 hadden 

beide accounts ongeveer 400 volgers. Het dagelijkse bereik van berichten kan soms 

oplopen tot bijna 2000 personen. Hiermee wisten we de achterban in korte tijd 

goed te bereiken, al zal er in 2021 een extra slag gemaakt moeten worden.

Sinds het begin is ook een website online met informatie over de vereniging en haar 

activiteiten. Deze website is eind 2020 inhoudelijk en qua vormgeving en 

functionaliteiten volledig vernieuwd. Hiermee hopen we de website beter als 

informatiekanaal te kunnen gebruiken.

Organisa8e
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activiteiten

Hoofdstuk 2

Qafé! Outdoor

Coming Out Day

Weert Respecteert

Paarse Vrijdag



qafé! outdoor:
byo picknick
De warme dagen hielden ons niet tegen om alternatieve activiteiten voor het najaar 

uit te werken. Met spanning keken we uit naar onze eerste activiteit Qafé! Outdoor. 

Het picknickmoment konden we geslaagd noemen, want we kwamen in contact met 

nieuwe personen vanuit de regio.

In totaal waren er twintig personen op de picknick in het Akcros-park in Roermond 

aanwezig. Een groot deel hiervan waren jongeren, met wie we nog lang hebben 

doorgepraat. Zo hebben we ook nieuwe inzichten gekregen in de behoeften van 

jonge LHBTI’s in onze regio.

Ac8viteiten
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coming out day:
regenboogvlaggen
In de week voor 11 oktober vond onze Coming Out day actie plaats. Op alle 

reguliere VO scholen in Weert werd de regenboogvlag gehesen op het 

schoolterrein. Voor Roermond waren het Citaverde College en het Roercollege 

Schöndeln ook van de partij om met trots de vlag uit te hangen.

Ook diverse handelaars in de binnenstad van Roermond en Weert hingen ook trots 

de regenboogvlag uit om mee te helpen onze gemeenschap meer zichtbaarheid te 

geven en het creëren van meer acceptatie. Diverse ondernemers gaven bij ons aan 

dat zij dit een vanzelfsprekendheid vinden.

Ac8viteiten
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coming out day:
regenboogpakket
In de weken rond Coming Out Day zouden wij aan de middelbare scholen in 

Roermond en Weert ook regenboogpakketten uitreiken. Door omstandigheden 

vond dit uiteindelijk in de aanloop naar Paarse Vrijdag plaats. Een aantal scholen 

ontvangen het pakket ivm de Covid-maatregelen op een later moment.

Het regenboogpakket bestaat uit een tas met informatief en educatief materiaal 

voor docenten met betrekking tot seksuele en genderdiversiteit. Voor leerlingen 

bevat de tas naast informatie over GSA ook posters en andere regenboogitems die 

bijvoorbeeld als versiering met Paarse Vrijdag kunnen worden gebruikt.

Ac8viteiten
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weert respecteert:
geannuleerd
In de verschillende maanden voor november waren we ook hard bezig geweest met 

de voorbereidingen van onze bijdrage aan Weert Respecteert. Onze twee meet-ups 

en onze Qafé Respect Pubquiz hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. Door 

strengere coronamaatregelen werd Weert Respecteert geannuleerd.

Voor Weert Respecteert werden aankopen gedaan die voor een volgende editie 

zullen worden gebruikt. En de warme contacten die gelegd werden in de voorfase, 

zullen zeker niet verloren gaan en voor onze toekomstige activiteiten in Weert zeker 

bijdragen tot kleurrijke samenwerkingen.

Ac8viteiten
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paarse vrijdag:
social media-actie
De laatste maand van het speciale jaar 2020 stond in het teken van Paarse Vrijdag. 

Jaarlijks op de tweede vrijdag van december dragen leerlingen en leraren op 

middelbare scholen paarse kleding. Hiermee laten zij hun steun zien aan de LHBTI-

gemeenschap en geven zij aan dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 

Niet alleen op scholen hebben we hier aandacht aan besteed, maar ook regionaal 

en provinciaal (mede dankzij de samenwerking met het COC Limburg). Meer dan 

9.000 mensen zagen onze actie op de social media en talloze mensen hebben 

meegedaan. Deze actie willen we volgend jaar wederom doen.

Ac8viteiten
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jaarrekening

Hoofdstuk 3

Balans per 31 december 2020

Baten en lasten over 2020

Toelichting projectkosten Roermond

Toelichting projectkosten Weert
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balans per
31 december 2020
Activa

Banksaldo

€

Jaarrekening

4999,51

4999,51

Passiva

Crediteuren

Terug te betalen subsidievoorschotten

Eigen vermogen

€

63,89

2560,32

2375,30

4999,51

Noot: Het bij crediteuren vermelde bedrag betreft een openstaande factuur die al wel in ‘baten en lasten over 2020’ is verwerkt.



baten en lasten
over 2020

Jaarrekening

Baten

Startsubsidie Roermond

Projectsubsidie Roermond

Projectsubsidie Weert

Overige inkomsten

Totale baten

Jaarresultaat

2777,50

1619,00

3675,00

6,97

8078,47 

4935,62

Lasten

Oprichtingskosten

Verenigingskosten

Projectkosten Roermond

Projectkosten Weert

Totale lasten

50,00

359,17

1033,47

1700,21

3142,85
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toelichting
projectkosten roermond

Jaarrekening

Lasten

Organisatiekosten

Promotiekosten

Activiteitenkosten Qafé Outdoor

Activiteitenkosten Coming Out Day

Activiteitenkosten Paarse Vrijdag

Totaal

150,78

326,61

74,55

468,30

13,23

1033,47

Baten

Projectsubsidie Roermond

Totaal

Resultaat projecten Roermond

1619,00

1619,00

585,53
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toelichting
projectkosten weert

Jaarrekening

Lasten

Organisatiekosten

Promotiekosten

Activiteitenkosten Weert Respecteert

Activiteitenkosten Coming Out Day

Activiteitenkosten Paarse Vrijdag

Totaal

160,49

302,92

908,51

315,07

13,22

1700,21

Baten

Projectsubsidie Weert

Totaal

Resultaat projecten Weert

3675,00

3675,00

1974,79

Noot: Weert Respecteert werd op een laat moment geannuleerd. Voor de activiteiten met Weert Respecteert waren al kosten gemaakt. De uiteindelijke uitgaven 

voor Weert Respecteert zijn echter aanzienlijk lager dan aan subsidie was toegekend.
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