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terugblik op
weer een bijzonder jaar
Ondanks onze hoop dat we in 2021 volledig coronavrij onze 
activiteiten konden realiseren, bleken de maatregelen om de 
pandemie te bestrijden afgelopen jaar weer roet in het eten te 
gooien. 

Voor 2021 stonden voor zowel Roermond als Weert vele 
activiteiten op de planning, maar tot aan de zomer waren deze 
praktisch onmogelijk. Uiteindelijk hebben we in de tweede helft 
van het jaar wel een deel van de geplande activiteiten kunnen 
uitvoeren.

Ook zijn wij met de gemeente Venlo in contact gekomen om daar 
activiteiten op LHBTI-gebied te ontwikkelen. Afgelopen jaar is 

Voorwoord

daarmee een klein begin gemaakt met een succesvol verlopen 
Qafé!-moment. Daarnaast zijn wij een samenwerking aangegaan 
met Stichting Coming Inn in Venray.

Terugkijkend beschouwen we 2021 als een verlengde 
opstartperiode waarin we ons als LHBTI-organisatie in Noord- en 
Midden-Limburg hebben weten te vestigen.

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. Inmiddels is de vereniging in november 2020 geformaliseerd 
door opmaking van een notariële akte door mr. Houben van MHK Notarissen in 
Weert.

Eind 2021 stonden 56 leden ingeschreven. Het huidige bestuur bestaat uit Bart 
Cochet (voorzitter), Reggy de Groot (secretaris-penningmeester) en Els Sieuw 
(bestuurslid).

Directe samenwerkingspartners van OUCH ZO zijn onder meer Stichting Gay Soos 
Roermond en Stichting Coming Inn in Venray. Ook zijn er goede contacten met de 
groep Jezus onder de Regenboog in Roermond.

Organisatie
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planning en
financiën
Voor 2021 werden aan OUCH ZO door de gemeenten Roermond, Weert en Venlo 
subsidies toegekend voor de uitvoering van diverse activiteiten in deze drie 
regenboogsteden. In het kader van de Regenboogsteden Roermond en Weert nam 
OUCH ZO deel aan diverse overleggen met andere betrokken partijen.

Bij de uitvoering van onze activiteiten werden we ernstig gehinderd door de 
maatregelen die de overheid nam ter bestrijding van de covid-19-pandemie. Hierdoor 
hebben we regelmatig met planningen moeten schuiven en activiteiten op 
regelmatige basis moeten cancelen.

Organisatie
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media en
promotie
OUCH ZO is vanaf het begin actief op Facebook en Instagram. Eind 2021 hadden 
we ongeveer 761 volgers op Facebook en 530 op Instagram. Het dagelijkse bereik 
van berichten kan soms oplopen tot meer dan 2000 personen. 

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.

Leden van de doelgroep hebben laten weten dat OUCH ZO goed zichtbaar is 
geweest tijdens en ondanks de pandemie, zowel online als in de samenleving.

Organisatie
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activiteiten
Hoofdstuk 2

Qafé! 

Coming Out Day 

Out of the Box 

Weert Respecteert 

Paarse Vrijdag



qafé!

Voor 2021 stonden zowel in Roermond als in Weert verschillende Qafé!-momenten 
gedurende het jaar gepland. De Qafé-momenten aan het begin van het jaar hebben 
we echter moeten cancelen wegens de regels omtrent covid-19. Ook de pubquiz in 
Roermond, die in mei gepland stond, kon uiteindelijk geen doorgang vinden. Deze 
werd uitgesteld tot december, maar ook toen speelde opnieuw een lockdown ons 
parten.

De lockdown in het najaar zorgde er ook voor dat de pubquiz in Weert op het 
allerlaatste moment moest gecanceld. Niettemin hebben we zowel in Roermond als 
in Weert in de zomer nog enkele Qafé!-momenten georganiseerd die ondanks de 
toen geldende maatregelen redelijk bezocht werden. Daarnaast hebben we in Venlo 
voor de eerste keer een - geslaagd - Qafé-moment kunnen uitvoeren.

Activiteiten
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coming out day

In de week voor 11 oktober vond onze Coming Out day actie plaats. Diverse 
handelaars in de binnenstad van Roermond en Weert hingen trots de regenboogvlag 
uit om mee te helpen onze gemeenschap meer zichtbaarheid te geven en het 
creëren van meer acceptatie. Ook deelden we aan diverse ondernemers onze 
‘iedereen is welkom’-raamsticker uit.

Voor Coming Out Day hebben wij ook basisscholen benaderd om onze 
regenboogpakket te overhandigen. Dit pakket gaf scholen de mogelijkheid om het 
thema kleurrijk aan te vliegen voor hun doelgroepen.

Activiteiten
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out of the box

Als gevolg van de covid-19-maatregelen die op scholen golden, alsook de nasleep 
die scholen ondervonden door de diverse lockdowns, hebben we helaas weinig 
fysiek op middelbare scholen aanwezig kunnen en mogen zijn. Niettemin hebben we 
zo goed mogelijk het contact proberen te onderhouden.

Wij hebben in 2021 de gelegenheid genomen om uitgebreider onderzoek te doen ten 
behoeve van de ontwikkeling van onze standaard en toolkit voor middelbare scholen. 
Daarvoor hebben wij onder meer een groot aantal boeken en films aangeschaft, 
alsook educatieve materialen zoals praatkaarten.

Zodra in 2022 de maatregelen het weer toelaten en scholen weer de ruimte hebben 
om zich naast het algemene welzijn en de leervorderingen van de leerlingen op 
andere zaken te richten, zullen wij weer fysiek naar scholen gaan.

Activiteiten
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weert respecteert

Nadat in 2020 Weert Respecteert volledig gecanceld moest worden 
wegens een lockdown, kregen we in 2021 een herkansing.

OUCH ZO opende Weert Respecteert met een fototentoonstelling en 
levende boeken in de openbare bibliotheek in Weert. Te gast waren onder 
meer de burgemeester en twee wethouders. Diverse gasten en bezoekers 
van de bibliotheek gingen met onze levende boeken in gesprek over hun 
ervaringen als LHBTI-persoon.

De fototentoonstelling in de bibliotheek liep van eind oktober tot begin 
december. Bezoekers konden met behulp van een QR-code het verhaal 

Activiteiten
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lezen achter de foto’s. In november organiseerde OUCH ZO een tweede 
maal de levende boeken in de bibliotheek.

In samenwerking met Gotcha Cinema verzorgden we een filmavond 
waarop de Franse comedy The Shiny Shrimps werd vertoond. Aan deze 
filmavond was een Meet-up verbonden, waar bezoekers kennis met onze 
vereniging konden maken.

In november stond ook een pubquiz gepland. Hier werd (voor een derde 
keer) veel tijd en energie in gestoken, maar letterlijk op de dag zelf moest 
het evenement worden geannuleerd nadat de overheid de avond te voren 
dwingende maatregelen nam ten aanzien van de horeca.

Activiteiten
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paarse vrijdag

De laatste maand van het speciale jaar 2021 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. 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.

Activiteiten
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jaarrekening
Hoofdstuk 3

Balans per 31 december 2021 

Baten en lasten over 2021 

Toelichting projectkosten Roermond 

Toelichting projectkosten Weert 

Toelichting projectkosten Venlo
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balans per
31 december 2021
Activa

Banksaldo

€

Jaarrekening

9633,99

9633,99

Passiva

Terug te betalen subsidievoorschot Roermond

Terug te betalen subsidievoorschot Weert

Doelreserve Venlo

Eigen vermogen

€

2063,23

1427,02

3256,61

2887,11

9633,99



Baten

Projectsubsidie Roermond

Projectsubsidie Weert

Projectsubsidie Venlo

Donaties

Rente

Totale baten 

Jaarresultaat

7510,00

7215,00

3608,77

500,00

11,81

18845,58 

7258,69

baten en lasten
over 2021

Jaarrekening

Lasten

Projectkosten Roermond

Projectkosten Weert

Projectkosten Venlo

Totale lasten

5446,76

5787,97

352,16

11586,89
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toelichting
projectkosten roermond

Jaarrekening

Lasten

Organisatiekosten

Promotiekosten

Activiteitenkosten OOTB

Activiteitenkosten Qafé!

Activiteitenkosten CMC

Totaal 

Realisatie

826,02

1046,06

878,40

345,32

2350,97

5446,77

Baten

Projectsubsidie Roermond

Totaal 

Resultaat projecten Roermond

7510,00

7510,00 

2063,23
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Noot:  Wegens de corona-omstandigheden hebben de pubquiz, de fototentoonstelling en de meet-up niet kunnen plaatsvinden. Hiervoor waren echter al kosten 

gemaakt. Niettemin zijn de totale uitgaven lager uitgevallen dan aan subsidie was toegekend als gevolg van het uitvallen van activiteiten door covid-19.

Begroting

949,40

1259,50

915,00

556,60

3829,50

7510,00



toelichting
projectkosten weert

Jaarrekening

Lasten

Organisatiekosten

Promotiekosten

Activiteitenkosten OOTB

Activiteitenkosten Qafé!

Activiteitenkosten CMC

Totaal

Realisatie

904,42

1140,70

878,40

389,58

2474,89

5787,98

Baten

Projectsubsidie Weert

Totaal 

Resultaat projecten Weert

7215,00

7215,00 

1427,02

Noot:  Wegens de corona-omstandigheden heeft de pubquiz in november niet kunnen plaatsvinden. Hiervoor waren echter al kosten gemaakt. Niettemin zijn de 

totale uitgaven lager uitgevallen dan aan subsidie was toegekend als gevolg van het uitvallen van activiteiten door covid-19.
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Begroting

1249,40

1369,50

990,00

556,60

3049,50

7215,00



toelichting
projectkosten venlo

Jaarrekening

Lasten

Organisatiekosten

Promotiekosten

Activiteitenkosten OOTB

Activiteitenkosten Qafé!

Activiteitenkosten CMC

Totaal

Realisatie

27,65

186,74

94,27

43,50

0,00

352,16

Baten

Projectsubsidie Venlo

Totaal 

Resultaat projecten Venlo

3608,77

3608,77 

3256,61

Noot:  Wegens de corona-omstandigheden en de late start in het jaar zijn in Venlo buiten één Qafé!-moment en enkele aankopen voor Out of the Box nog geen 

verdere activiteiten ontwikkeld. Wel zijn promotiekosten gemaakt om de vereniging in Venlo in beeld te brengen van het publiek. De overgebleven gelden voor 

Venlo worden in 2022 ingezet voor de afgesproken activiteiten.
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Begroting

617,00

916,67

859,00

220,00

996,10

3608,77


