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Inhoudsopgave



OUCH ZO is een vereniging voor LHBTI’s en heeft tot doel het bevorderen van de emancipatie, het welzijn en de 

acceptatie van LHBTI’s. Wij zijn sinds januari 2020 actief in de regenboogsteden Roermond en Weert met steun van en 

in samenwerking met de betreffende gemeenten. OUCH ZO maakt tevens onderdeel uit van de Stichting 

Maatschappelijke Organisaties Limburg (SMOL) en het Maatschappelijk Netwerk Limburg (MN-Li).

Het voorliggende projectplan betreft in de eerste plaats een uitwerking van ons werkplan 2020-2021. Tegelijkertijd 

lopen we hiermee vooruit op het nieuwe beleidsplan voor de periode vanaf 2022, waarin wij onze activiteiten 

uitbreiden naar andere regio’s binnen Limburg.

Het project Out of the Box zal zich in 2021 richten op scholen in het voortgezet onderwijs. Doordat de middelbare 

scholen in de eerste helft van 2021 geheel of gedeeltelijk gesloten waren en onze werking in Venlo medio 2021 start, 

vindt de introductie van de voorlopige producten op de scholen in Venlo pas in het najaar van dit jaar plaats. 

Binnen het project Qafé! vormt de vrijdag- of zondagmiddagborrel in principe de vaste kern. Na het succes van de 

corona-variant Qafé! Outdoor: Picknick in Roermond, en ook na raadpleging van de achterban en andere organisaties 

over vergelijkbare activiteiten, is besloten om dit jaar een indoor- of outdoor-variant aan te bieden, afhankelijk van de 

(corona)omstandigheden.

Bij het project Community Meets Community is gekozen voor een beperking tot de kern en voor aansluiting bij 

bestaande evenementen. Zo hopen we door het jaar heen een breder publiek te kunnen bereiken en tegelijkertijd de 

kosten voor het project te kunnen beperken. De contacten met de scholen die dit jaar in het kader van Coming Out 

Day worden aangeknoopt, worden binnen het project Out of the Box in 2022 voortgezet.

Voor elk project is een aparte begroting gemaakt, die telkens alleen de activiteiten in de gemeente Venlo betreft. 

Binnen elk project zijn in de begroting de activiteitenkosten voor de afzonderlijke activiteiten opgenomen en 

daarnaast de organisatie- en promotiekosten die binnen het project als geheel worden gemaakt. Uit eigen ervaringen 

en die van anderen is gebleken dat een goede promotie de sleutel vormt voor het slagen van bepaalde activiteiten.

Wij hopen met de activiteiten die in dit projectplan staan beschreven, een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren 

aan Venlo als regenboogstad, alsook met onze lokale benadering een eerste aanzet te kunnen geven tot het 

opbouwen van een sterke regenbooggemeenschap in Venlo.
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Voorwoord



Out of the Box

Het project Out of the Box richt zich op de emancipatie van LHBTI’s door het LHBTI-
inclusief maken van organisaties. In 2021 leggen wij daarbij onze focus op scholen 
voor (regulier) voorgezet onderwijs met Coming Out Day.

We willen bevorderen dat er op scholen meer aandacht voor seksuele diversiteit is, 
niet alleen door middel van voorlichting, maar in de reguliere lessen van alle vakken 
en in andere aspecten van het schoolleven.

Daartoe gaan wij aan de hand van onze standaard voor LHBTI-inclusiviteit gesprekken 
aan met scholen, ontwikkelen wij onze toolbox voor LHBTI-inclusief onderwijs door en 
verzorgen wij workshops voor docenten.
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Aanleiding

Sinds 2012 is in de kerndoelen opgenomen dat scholen 

aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit en 

een respectvolle omgang hiermee. Toch is er op veel 

scholen maar beperkt aandacht voor het thema.

Uit onderzoek van de Rutgers-stichting uit 2020 blijkt 

echter dat veel basisscholen dit niet doen. Ook aan de 

voorlichting over seksuele diversiteit op middelbare 

scholen schort het een en ander. Zo deden middelbare 

scholieren voor het ‘Zwartboek slechte voorlichting’ van 

COC Youth Council en Expreszo bijna 200 meldingen 

over een gebrek aan of gebrekkige voorlichting.

Ook als er voorlichting wordt gegeven, is er in de 

lessen maar beperkt aandacht voor seksuele diversiteit 

en het onderwijs is in het algemeen nogal 

heteroseksueel gericht. Zo is er vaak geen seksuele 

voorlichting gericht op LHBTI-jongeren en komt 

seksuele diversiteit niet of nauwelijks voor in de 

leermethodes. Leesteksten over liefde gaan 

bijvoorbeeld altijd over heteroseksuele relaties.

Niet alleen krijgen leerlingen zo een vrij eenzijdig beeld 

van de samenleving, maar ook kunnen LHBTI-leerlingen  

zichzelf niet in de lessen terugzien. Om dit tegen te 

gaan is in een aantal andere landen een LHBTI-inclusief 

curriculum verplicht gesteld. Daarin is in alle vakken 

aandacht voor seksuele diversiteit. Dit vormt mede het 

uitgangspunt van ons project Out of the Box.

LHBTI-inclusief onderwijs plaatsen wij in een breder 

inclusiviteitskader, waarbij wij het ook belangrijk vinden 

dat er aandacht is op scholen en in de lessen voor 

culturele en religieuze diversiteit.

Doelgroep

De doelgroep van Out of the Box zijn in eerste instantie 

scholen voor voortgezet onderwijs in Venlo.

Het project richt zich uiteindelijk op:

• middelbare scholieren in het algemeen

• LHBTI-leerlingen in het bijzonder

Doelstelling

Het doel van Out of the Box is de emancipatie van 

LHBTI’s bevorderen door het LHBTI-inclusief maken van 

scholen en andere organisaties. In 2021 ligt de focus op 

scholen voor voortgezet onderwijs.

LHBTI-inclusief onderwijs biedt aan alle leerlingen een 

venster op de diversiteit in de samenleving, inclusief 

seksuele en genderdiversiteit. Het geeft leerlingen een 

accurater en inclusiever beeld van de samenleving en 

leert hen respectvol om te gaan met seksuele en 

genderdiversiteit.

Aan LHBTI-leerlingen biedt LHBTI-inclusief onderwijs 

een spiegel waarin zij zichzelf en hun eigen ervaringen 

kunnen terugzien. Dit vergroot hun eigenwaarde en het 

gevoel erbij te horen, en stelt hen beter in staat hun 

eigen identiteit te ontwikkelen en hieraan uiting te 

geven.

1   Out of the Box
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Activiteiten

De activiteiten binnen  Out of the Box (OOTB) zijn 

gegroepeerd in drie deelprojecten: OOTB Netwerk, 

OOTB School en OOTB Pro.

OOTB Netwerk

Met het deelproject OOTB Netwerk leggen wij 

contacten met organisaties en instellingen in Venlo met 

als doel LHBTI-inclusiviteit in hun beleid vast te leggen. 

In 2021 ligt de focus op scholen voor  voortgezet 

onderwijs.

Met de scholen overleggen wij hoe ver zij op het 

gebied van LHBTI-inclusiviteit staan. Dat doen we 

aan de hand van een standaard die als meetlat 

wordt gebruikt om het schoolbeleid op het 

gebied van LHBTI-inclusiviteit verder vorm 

te geven.

Ook leerlingen worden daarbij betrokken. 

Resultaten

Binnen het project Out of the Box zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:

• Netwerk van scholen en andere organisaties voor LHBTI-inclusiviteit

• Standaard voor LHBTI-inclusiviteit op scholen

• Een toolbox voor docenten m.b.t. LHBTI-inclusief onderwijs

Op scholen waar nog geen Gender en Sexuality 

Alliance (GSA) actief is, stimuleren wij het opzetten 

hiervan. Met leerlingen wordt overlegd hoe zij het 

schoolklimaat op LHBTI-gebied ervaren en hoe dit zou 

kunnen worden verbeterd.

OOTB School

Wij stimuleren scholen om de aandacht voor het thema 

LHBTI breder te trekken dan alleen voorlichtingen en 

de lessen biologie. In principe zou in elk vak aandacht  

moeten zijn voor seksuele en 

genderdiversiteit. 

Om docenten te 

helpen hun lessen 

LHBTI-inclusiever te 

maken 

ontwikkelen wij 

een toolbox.  De 
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Planning

In het overzicht staat aangegeven in welke periode bepaalde activiteiten mogelijk worden uitgevoerd. Het hele jaar 

door vinden ook de netwerkactiviteiten plaats.

toolbox bevat 

informatie voor 

docenten over het 

thema seksuele en 

genderdiversiteit 

en hoe zij hiermee 

als docent kunnen 

omgaan. Een 

belangrijk onderdeel van 

de toolbox zijn de lesbrieven 

en lesideeën voor diverse vakken 

waarmee lessen LHBTI-inclusiever kunnen worden 

gemaakt.

Het prototype van de toolbox willen wij in de periode 

rond Coming Out Day (11 oktober) aan de middelbare 

scholen in Venlo gaan overhandigen. Deze zal in latere 

jaren worden aangevuld.

Gekoppeld aan de toolbox is er in de toekomst de 

mogelijkheid om op scholen in Venlo een workshop 

aan docenten over het thema seksuele en 

genderidentiteit te geven en hoe zij LHBTI-

inclusief onderwijs op eenvoudige wijze 

kunnen vormgeven.

OOTB Pro

In 2022 wordt een prototype van een toolbox 

voor andere professionals ontwikkeld. We zullen ons 

daarbij in eerste instantie op de overige medewerkers 

op scholen, zoals het zorgteam en conciërges, richten.

Maar ook buiten scholen zijn er veel mensen die met 

jongeren werken, zoals jongerenwerkers en 

jeugdtrainers. Ook voor hen is de OOTB Pro toolbox 

bedoeld.

De OOTB Pro toolbox bevat eveneens informatie over 

het thema seksuele en genderdiversiteit en adviezen 

over LHBTI-inclusief handelen.

1   Out of the Box
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Ontwikkeling toolbox
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Uitvoering

De belangrijkste partners in het project Out of the Box 

zijn scholen voor voortgezet onderwijs. In eerste 

instantie zijn dit het ROERCollege Schöndeln en het 

Citaverde College in Roermond, alsmede Het Kwadrant 

in Weert.

We trachten ook in Venlo een samenwerking op te 

starten met een partnerschool en zullen ook de 

jongerenraad erbij betrekken. De afgewerkte 

toolbox wordt ter beschikking gesteld aan alle 

scholen voor voortgezet onderwijs in Venlo.

Voor de realisering van de activiteiten binnen 

het project wordt samenwerking gezocht met 

anderen, zoals het GSA Netwerk van COC 

Promotie

Er wordt voor dit project actief direct contact gezocht 

met de leiding van de middelbare scholen en van 

andere organisaties in Venlo.

Er zal via de sociale media en de website van de 

vereniging aandacht aan het project worden besteed. 

Ook zal in overleg met eventuele partnerscholen in 

Venlo gekeken worden hoe het project onder de 

aandacht kan worden gebracht van de lokale en 

regionale media.

Nederland en de GGD. Ook zoeken wij samenwerking 

met andere organisaties, zoals SMKK, om aandacht voor 

culturele en religieuze diversiteit in het curriculum te 

bevorderen.

Coördinator van het project is Bart 

Cochet.

Bart is binnen de Genkse 

holebivereniging OGWA 

verantwoordelijk geweest 

voor de scholenwerking en 

de ontwikkeling van de 

LHBTI-scholenkoffer voor 

Genkse middelbare scholen.

Projectplan Venlo 2021
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1   Out of the Box

Begroting

PROJECTKOSTEN

Organisatiekosten 1 € 418,50

Promotiekosten 2 € 110,00

Activiteitenkosten

 OOTB Netwerk 3 € 223,00

 OOTB School (toolbox) 4 € 636,00

TOTAAL € 1387,50

Noten

1. Onder organisatiekosten vallen kantoorkosten, reiskosten en onvoorziene kosten.

2. Onder promotiekosten vallen advertenties, brochures en ander promomateriaal.

3. Betreft netwerkkosten en onderzoeks-, (door)ontwikkelings- en materiaalkosten t.b.v. de standaard voor scholen.

4. Betreft onderzoeks-, (door)ontwikkelings- en materiaalkosten t.b.v. de toolbox.
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Qafé!

Het project Qafé! richt zich op het welzijn van LHBTI’s door het organiseren van 
ontmoetingsmomenten waarop iedereen zichzelf kan zijn. De focus ligt daarbij op 
jongere doelgroepen en andersoortige activiteiten dan feesten.

We willen ervoor zorgen dat een groter en diverser aanbod komt van activiteiten die 
gericht zijn op de LHBTI-gemeenschap en haar sympathisanten in Venlo en omgeving.

We organiseren in 2021 tenminste één ontmoetingsmoment in Venlo, die kan variëren 
van een pubquiz tot een bring-your-own-picknick. Het gaat om laagdrempelige 
activiteiten waar een breed publiek zich bij thuis kan voelen.

2
Projectplan Venlo 2021
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Aanleiding

Er is binnen de LHBTI-gemeenschap nog altijd 

behoefte aan plekken waar zij elkaar kunnen ontmoeten 

en waar zij volledig zichzelf kunnen zijn. Veel LHBTI’s 

hebben namelijk nog altijd het gevoel dat zij niet overal 

en altijd uiting kunnen geven aan hun seksuele 

geaardheid of genderidentiteit..

Helaas is in Limburg het aantal plaatsen en momenten 

specifiek gericht op de LHBTI-gemeenschap de 

afgelopen decennia steeds schaarser geworden. Zo zijn 

er in de regio Venlo geen gay uitgaansgelegenheden 

meer. Het in 2010 geopende gay café Boogaloo sloot 

in 2015 alweer de deuren.

Niet alleen zijn er geen vaste plaatsen meer waar 

LHBTI’s elkaar kunnen ontmoeten en zich vrij voelen, er 

worden in de regio ook nauwelijks activiteiten voor 

LHBTI’s georganiseerd. Toch laten initiatieven als de 

Gay Soos in Roermond en de feesten van B-Sassy in 

Weert zien dat hier behoefte aan is. Deze richten zich 

echter specifiek op een oudere doelgroep dan wel op 

partyliefhebbers.

Het aanbod is overigens in heel Limburg schaars. 

LHBTI’s moeten vaak naar Eindhoven of Nijmegen gaan 

voor de dichtstbijzijnde open-minded of LHBTI-

uitgaansgelegenheden. Velen gaan zelfs hiervoor de 

grens over. Met het project Qafé! willen we ook in de 

regio Venlo voor een breder aanbod zorgen.

Doelgroep

De doelgroep van Qafé! is  de LHBTI-gemeenschap in 

de regio Venlo en sympathisanten. Wij richten ons op 

alle groepen binnen de LHBTI-gemeenschap.

Doelstelling

Het doel van Qafé! is het bevorderen van het welzijn 

van LHBTI’s door het organiseren van open-minded 

ontmoetingsmomenten, waarop iedereen zichzelf kan 

zijn. Het gaat om laagdrempelige activiteiten.

Door een diversiteit aan activiteiten aan te bieden 

willen we verschillende interesses aanspreken en ook 

jongere leeftijdsgroepen bereiken.

Tegelijkertijd hopen we de hokjes binnen de LHBTI-

gemeenschap te doorbreken door geen activiteiten 

voor specifieke doelgroepen te organiseren, maar 

activiteiten waar een breder publiek zich thuis bij kan 

voelen.

2   Qafé!
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Activiteiten

In 2021 organiseren wij onder de noemer ‘Qafé!’ in 

Venlo ten minste één ontmoetingsmoment voor LHBTI’s 

en sympathisanten. Een exacte datum hiervoor moet 

nog worden bepaald.

Er wordt  een keuze gemaakt uit vier mogelijkheden: 

Indoor,  Picknick, Wandeling of Fietstocht.

Qafé! Indoor

Het oorspronkelijke idee achter 

Qafé! was een maandelijke 

vrijmibo in een plaatselijk 

café. Door de 

maatregelen van de 

overheid omtrent de 

Covid-19-pandemie 

kon dit in andere 

steden niet doorgaan 

en moesten wij 

Resultaten

Binnen het project Qafé! zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:

• Keuze van tenminste één Qafé!-activiteit uit: Qafé! Indoor, Picknick, Wandeling of Fietstocht.

uitwijken naar andersoortige activiteiten.

Als de omstandigheden het toelaten, wordt in het 

najaar van 2021 een proef gedaan met een vrijdag- of 

zondagmiddagborrel in een plaatselijk café. Met deze 

activiteit willen we niet alleen LHBTI’s een plek bieden 

waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar zij zichzelf 

kunnen zijn, maar ook als LHBTI-gemeenschap 

zichtbaar zijn voor het algemene publiek. Het is de 

bedoeling dat de vrijdag- of zondagmiddagborrel in 

2022 een vaste activiteit gaat worden.

Qafé! Picknick, Wandeling of 
Fietstocht

Als alternatief op de vrijmibo 

organiseerden wij in september 2020 

een bring-your-own-picknick in het 

Akcros-park in Roermond. Iedereen nam 

zijn eigen eten en drinken mee en 

Projectplan Venlo 2021
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Planning

Dit betreft een voorlopige planning. In het overzicht staat aangegeven in welke periode een activiteit zou kunnen 

plaatsvinden. De uiteindelijke keuze van activiteiten is afhankelijk van de omstandigheden.

iedereen kon ook op gepaste afstand van elkaar in het 

park gaan zitten.

Op deze activiteit kwamen voornamelijk jonge 

LHBTI’s af en het bleek een goed alternatief 

ontmoetingsmoment te zijn. Naast eten, drinken en 

kletsen kunnen er ook zogeheten strandspelen 

worden gedaan. 

Bij navraag geven verschillende mensen aan dat zij ook 

aan meer sportieve activiteiten als wandelingen en 

fietstochten zouden willen deelnemen. De stad en de 

omgeving van Venlo bieden daartoe goede 

mogelijkheden.

Vooruitkijkend naar 2022 zullen deze buitenactiviteiten 

in de zomermaanden worden ingezet als alternatief 

voor de vrijdag- of zondagmiddagborrel. Uit ervaringen 

elders is gebleken dat er in deze periode van het jaar 

minder behoefte aan een activiteit binnen is.

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Qafé! Indoor / 
Outdoor

2   Qafé!
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Uitvoering

De activiteiten binnen het project Qafé! worden geheel 

door de vrijwilligers van de vereniging georganiseerd. 

Waar nodig zal een activiteit worden aangemeld bij de 

gemeente en overleg worden gepleegd met de 

gemeentelijke evenementencoördinator.

Verder wordt samenwerking gezocht met de 

plaatselijke horeca voor met name de pubquiz 

en de vrijdag- of zondagmiddagborrel.

Promotie

Voor de activiteiten binnen het project Qafé! zal actief 

geadverteerd worden via de eigen website, de sociale 

media en in huis-aan-huisbladen.

Ook zullen er flyers in de buurthuizen worden gelegd 

en zal de plaatselijke middenstand worden gevraagd 

de activiteiten te promoten. Een belangrijk 

promotiemiddel is ook mond-tot-mond-reclame.

Coördinator van het project is Els Sieuw.

Els was bij de Genkse holebi-vereniging OGWA 

medeverantwoordelijk voor de organisatie van diverse 

evenementen.

Projectplan Venlo 2021
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Begroting

Noten

1. Onder organisatiekosten vallen kantoorkosten, reiskosten en onvoorziene kosten.

2. Onder promotiekosten vallen advertenties, flyers en ander promomateriaal.

3. Betreft de kosten voor aankleding van de ruimte en materiaalkosten, zoals strandspelen en fietshuur.

PROJECTKOSTEN

Organisatiekosten 1 € 50,00

Promotiekosten 2 € 412,50

Activiteitenkosten

 Qafé! Indoor / Outdoor (Picknick, Wandeling of Fietstocht) 3 € 220,00

TOTAAL € 682,50

2   Qafé!
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Community 
meets 
community

Het project Community Meets Community is erop gericht de acceptatie van LHBTI’s in 
de samenleving te vergroten door een grotere zichtbaarheid en het verbinden van 
diverse bevolkingsgroepen met de LHBTI-gemeenschap.

We willen bereiken dat seksuele en genderdiversiteit als een normaal gegeven in de 
samenleving wordt gezien en ook dat LHBTI-personen zichzelf meer in hun omgeving 
terugherkennen en zich meer geaccepteerd voelen.

In 2021 worden er activiteiten georganiseerd in het kader van de LHBTI-themadagen: 
Coming Out Day en Paarse Vrijdag.

3
Projectplan Venlo 2021
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Aanleiding

LHBTI’s zijn niet bijzonder zichtbaar in de samenleving. 

Dat komt enerzijds doordat de meeste LHBTI’s eigenlijk 

in voorkomen nauwelijks tot niet van anderen 

verschillen. Anderzijds houden veel LHBTI’s zich vaak in 

in het uiten van hun seksuele geaardheid of 

genderidentiteit.

Het beeld dat mensen van LHBTI’s hebben, wordt veelal 

door de media bepaald. LHBTI’s die daarin voorkomen, 

zijn vaak wat uitgesprokener dan gemiddeld. Mensen 

beseffen vaak niet dat ook die aardige buur of die 

leuke collega homo, lesbisch, bi of transgender is. De 

beperkte zichtbaarheid van LHBTI’s in de samenleving 

geeft een vertekend beeld van de LHBTI-gemeenschap 

als geheel. Heteroseksualiteit en cisgender blijven 

daardoor de norm in de hoofden van mensen.

Tegelijkertijd is de zichtbaarheid van de steun voor 

LHBTI’s in de samenleving ook beperkt. De sociale 

acceptatie van LHBTI’s is vrij hoog. Toch voelen veel 

Limburgse LHBTI’s zich onvoldoende geaccepteerd 

waardoor zij in het openbaar geen uiting aan hun 

seksuele oriëntatie of genderidentiteit durven te 

geven. Dat is schadelijk voor de zelfacceptatie van 

LHBTI’s, hun eigenwaarde en hun gevoel erbij te horen. 

Als regenboogstad wil de gemeente Venlo uitdragen 

dat iedereen in de stad zichzelf mag zijn, wat je 

seksuele geaardheid of genderidentiteit ook is. Met het 

project ‘Community Meets Community’ willen we dit 

ondersteunen.

Doelgroep

De doelgroep van Community Meets Community zijn 

alle inwoners van Venlo.

Het project richt zich uiteindelijk op:

• diverse groepen in de samenleving

• individuele LHBTI’s

Doelstelling

Het doel van Community Meets Community is het 

bevorderen van de acceptatie van LHBTI’s door de 

LHBTI-gemeenschap met andere bevolkingsgroepen te 

verbinden en haar zichtbaarheid te vergroten.

We willen bij het algemene publiek bereiken dat er een 

diverser en accurater beeld ontstaat van de LHBTI-

gemeenschap en dat het normaler wordt om uitingen 

van seksuele en genderdiversiteit in hun omgeving te 

ervaren.

Voor LHBTI-personen moet een grotere zichtbaarheid 

van seksuele en genderdiversiteit om hun heen leiden 

tot een omgeving waarin zij zich thuis en geaccepteerd 

voelen. En waarin zij zich ook steeds vrijer voelen om 

daadwerkelijk zichzelf te zijn.

3   Community meets community!
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Activiteiten

Binnen het project Community Meets Community 

(CMC) organiseren we diverse activiteiten waarin 

zichtbaarheid, ontmoeten en verbinden centraal staan.

CMC Meet-up

Gedurende het jaar 

organiseren wij een 

aantal zogeheten meet-

ups, waarvoor wij 

aansluiten bij 

bestaande 

evenementen, bijv. 

Venloop of SPIJS! 

Foodfestival. In 2021 

willen we een eerste meet-

up doen door met een stand 

te staan bij Venlo Fietst.

Met deze activiteit willen we de inwoners van Venlo en 

Resultaten

Binnen het project Community Meets Community zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:

• Meet-up waarbij wordt aangesloten bij Venlo Fietst.

• Actie ‘Venlo kleurt alle kleuren’ in het kader van Coming Out Day

• Actie ‘Venlo draagt paars’ i.c.m.  hashtagactie in het kader van Paarse vrijdag

de LHBTI-gemeenschap samenbrengen, elkaar laten 

ontmoeten, het gesprek met elkaar laten aangaan en zo  

met elkaar verbinden.

IDAHOT

IDAHOT, jaarlijks op 17 mei, is de 

internationale dag tegen homofobie en 

transfobie. Vooruitkijkend naar 2022 willen 

we in de maand mei hieraan aandacht 

besteden met een fototentoonstelling. 

Het betreft hier een voortzetting van een 

deelproject uit 2021 in Roermond en 

Weert. 

Coming Out Day

Ieder jaar op 11 oktober is het National Coming Out 

Day. In de maand oktober willen we niet alleen dat er 
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meer uiting wordt gegeven aan de seksuele en 

genderdiversiteit onder de Venlose bevolking. Ook 

willen we stimuleren dat de steun aan de LHBTI-

gemeenschap zichtbaar in het stadsbeeld wordt 

gemaakt..

‘Venlo kleurt alle kleuren’ is de naam van de actie 

waarbij wij verenigingen, scholen, ondernemers en 

instellingen vragen de regenboogvlag uit te hangen. 

Paarse vrijdag

Op Paarse vrijdag (tweede vrijdag 

van december) dragen leerlingen 

en medewerkers op veel scholen 

paarse kleding als steun aan 

LHBTI’s.

Wij willen dit breder trekken dan 

alleen scholen. Onder de noemer ‘Venlo 

draagt paars’ roepen wij iedereen in Venlo op deze dag 

paarse kleding te dragen. Hieraan verbinden we een 

hashtagactie op de sociale media.

Lancering

Om OUCH ZO in Venlo te lanceren en te promoten 

wordt ook ingezet op een zichtbaarheids-

campagne. Zo willen wij op korte 

termijn bekendheid creëren voor 

de vereniging en haar 

activiteiten, met name bij de 

Venlose LHBTI-

gemeenschap, en ook een 

stevige basis voor verdere 

community building 

neerzetten. Een goed bereik 

onder het doelpubliek zien wij 

als voorwaarde voor het slagen 

van onze activiteiten.

Planning

In het overzicht staat aangegeven in welke periode de activiteiten zullen plaatsvinden. Voor de meet-ups wordt 

aangesloten bij bestaande evenementen gedurende het jaar.

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Venlo Fietst
Coming Out Day

Paarse vrijdag
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Uitvoering

Voor het project Community Meets Community werken 

we met diverse partners samen, waaronder Gay Soos 

Roermond (Meet-up), ROERCollege Schöndeln 

(IDAHOT) en de openbare bibliotheek (IDAHOT).

De gemeente Venlo levert eventuele 

regenboogvlaggen en regenboogballen aan voor de 

activiteiten met Coming Out Day.

De activiteiten worden hoofdzakelijk door 

vrijwilligers van de vereniging georganiseerd 

en we vragen daarbij medewerking van 

scholen, ondernemers en andere organisaties.

Promotie

Er zal via de sociale media en de website van de 

vereniging aandacht aan de diverse activiteiten worden 

besteed.

Ook zullen de activiteiten onder de aandacht worden 

gebracht van de lokale en regionale media. Er wordt 

geadverteerd via de sociale media en in huis-aan-huis-

bladen.

We benaderen verenigingen, scholen, ondernemers en 

instellingen rechtstreeks om meer zichtbaarheid te 

geven aan LHBTI-vriendelijkheid in de stad.

Coördinator van het project is Reggy de Groot.

Reggy heeft als campagnecoördinator voor een 

politieke partij diverse verkiezingscampagnes geleid en 

activiteiten georganiseerd.
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Begroting

Noten

1. Onder organisatiekosten vallen kantoorkosten, reiskosten en onvoorziene kosten.

2. Onder promotiekosten vallen advertenties, flyers en ander promomateriaal, alsook de kosten voor het onderhoud 

van de website.. 

3. Betreft de kosten voor materialen en banner.

4. Betreft de kosten voor basismaterialen. Regenboogvlaggen en -ballen worden door de gemeente Venlo geleverd.

5. Betreft de kosten voor materialen voor scholen.

PROJECTKOSTEN

Organisatiekosten 1 € 148,50

Promotiekosten 2 € 394,17

Activiteitenkosten

 CMC Meet-up 3 € 330,00

 CMC Coming Out Day ‘Venlo kleurt alle kleuren’ 4 € 97,35

 CMC Paarse vrijdag 5 € 68,75

 Lancering van OUCH ZO in Venlo € 500,00

TOTAAL € 1538,77

3   Community meets community!
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Begroting: totaal van alle projecten

UITGAVEN

Out of the Box € 1387,50

Qafé! € 682,50

Community Meets Community € 1538,77

TOTAAL € 3608,77

INKOMSTEN

Subsidie Gemeente Venlo € 3608,77

TOTAAL € 3608,77
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