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Beste lezer, 
 
Wie had in 2019 kunnen denken dat de 
hele wereld in de ban zou zijn van een 
virus? De coronapandemie heeft op veel 
mensen een grote impact gehad. Voor ons 
als LHBT Netwerk Zeeland heeft het 
ervoor gezorgd dat we veel van onze 
ideeën en activiteiten moeten afblazen of 
ombuigen naar een online variant. Maar 
nog belangrijker om bij stil te staan is de 
impact op veel mensen. Denk aan 
jongeren en ouderen die door de 
lockdown in een sociaal isolement komen 
en aan al die mensen die hun werk en 
inkomen zijn kwijtgeraakt. LHBTI-jongeren 
en -ouderen die (weer) in de kast zitten 
worden ook mentaal zwaar getroffen. 
Vereenzaming en mentale problemen 
liggen op de loer. Dit is iets waar we als 
LHBTI-gemeenschap echt niet voor mogen 
wegkijken!  
 
Daarom ben ik blij dat we op Coming Out 
dag vorig jaar een online talkshow konden 
houden waarbij iedereen live vragen kon 
stellen. Het onderwerp bleek ook goed 
aan te slaan: homoseksualiteit en religie. 
Een combinatie die zeker niet altijd goed 
lijkt gaan, maar gelukkig ook mooie 
voorbeelden kent. De theoloog op 
sneakers, Joël Mommers schetste op 
geheel eigen wijze zijn wetenschappelijke 
zienswijze op veel stukken uit de bijbel. 
Persoonlijk vond ik dit zeer verhelderend! 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat het verhaal van 
Sodom en Gommora helemaal niet over 
een afkeer tegen homoseksualiteit te 
gaan, maar juist over de heilige plicht om 
gastvrij te zijn! Benieuwd naar het hele 
verhaal? Op ons YouTube kanaal kan je de 
vlogs en de uitzending nog eens 
terugkijken. 

 
En waar liggen de kansen voor de 
komende jaren? In mijn voorwoord van 
het vorig jaarverslag had ik het er al over: 
Roze Zaterdag naar Zeeland halen! Daar 
zijn we inmiddels al flink mee aan de slag 
gegaan. In juni 2021 zal bekend worden 
gemaakt of Roze Zaterdag eindelijk in 
2023 naar Goes zal komen of niet. Als dat 
zo is, doe ik bij deze al een beroep op de 
samenleving om je als vrijwilliger in te 
zetten om dit fantastisch evenement 
samen uit te kunnen voeren! Of je nu een 
ster bent in grafisch vormgeven, goed 
bent in planning of ervaring hebt in het 
organiseren van feesten, iedereen heeft 
kwaliteiten die van pas zullen komen!  
 
Zoals ieder jaar sta ik uiteraard ook nu 
weer stil bij de weergaloze inzet van alle 
vrijwilligers van LHBT Netwerk Zeeland. 
Allemaal hebben ze opnieuw veel tijd 
gestoken in het organiseren van 
bijeenkomsten, het begeleiden van 
studenten en het bijhouden van onze 
sociale media! 
 
Zonder jullie zou LHBT Netwerk Zeeland 
niet bestaan! Dank jullie wel! 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
Stefano Frans 
Voorzitter LHBT Netwerk Zeeland 
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Doelstelling 
Stichting LHBT Netwerk Zeeland is ontstaan uit de Zeeuwse LHBT Projectgroep. Deze projectgroep 

bestaat uit Anti Discriminatie Bureau Zeeland en beleidsmedewerkers uit de gemeente Middelburg en 

Goes. Deze twee Zeeuwse gemeenten doen mee aan het Regenboogproject, een project dat mogelijk 

was dankzij een subsidie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle activiteiten 

van LHBT Netwerk Zeeland zijn mogelijk gemaakt door de subsidie van de gemeenten Goes en 

Middelburg (en tot 2018 tevens gemeente Vlissingen). 

Omdat de subsidie vanuit het ministerie (aanvankelijk) voor 3 jaar is geweest heeft de projectgroep 

LHBT Netwerk Zeeland opgericht. LHBT Netwerk Zeeland heeft als basisdoelstelling het borgen en 

consolideren van LHBT emancipatie en acceptatie in Zeeland. 

Deze doelstelling wil het Netwerk realiseren via onderstaande wegen: 

1. Het leggen van contacten en het bundelen van krachten met organisaties die reeds actief zijn 

op het gebied van LHBT emancipatie in Zeeland. 

2. Het leggen van contacten met organisaties binnen Zeeland en het bespreekbaar maken van 

LHBT-beleid. 

3. Het leggen van contacten met de verschillende Zeeuwse gemeenten met als doel dat LHBT- 

zaken op beleidsniveau  op de agenda blijven. 

4. Het regelen van deskundigheidsbevordering voor partners. 

 

Door het vormen van een verbindende schakel tussen de verschillende organisaties en dit te 

onderstrepen met een vriendschap of partnerschap worden krachten gebundeld en zal de acceptatie 

en de positie van LHBT’s in Zeeland uiteindelijk worden versterkt. Organisaties die een convenant 

hebben ondertekend zijn partners van het LHBT Netwerk. Voor een vriendschap met LHBT Netwerk 

Zeeland is het onderschrijven van de doelstelling en een handdruk voldoende. 

De stichting wordt aangestuurd door 4 bestuursleden en één medewerker communicatie. Alle 

bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers. 

Gegevens organisatie 
Naam       LHBT Netwerk Zeeland 

Postadres   Rippad 2, 4493 NW, Kamperland 

Emailadres   info@lhbtnetwerkzeeland.nl 

Registratienummer Kvk  63834448 

Bestuursleden 
Stefano Frans   Voorzitter 

Odilia van der Heijden  Secretaris 

Monique de Vriend  Algemeen bestuurslid  Tot 1 januari 2021 

Ton Ham   Algemeen bestuurslid  Tot 1 juli 2020  

  

 

  

mailto:info@lhbtnetwerkzeeland.nl
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Ondanks dat het leven vorig jaar 

grotendeels stil leek te vallen door de 

coronapandemie, en er veel voorgenomen 

activiteiten moesten worden afgelast is er 

toch nog van alles gebeurd. 

Bijeenkomsten 

Netwerkbijeenkomst voor partners LHBT 

Netwerk Zeeland 

Op 28 september is er in hotel van der Valk in 

Middelburg een netwerkbijeenkomst geweest 

waaraan 13 partners van het Netwerk hebben 

deelgenomen. Deze netwerkbijeenkomst kon 

volgens de toen geldende coronaregels fysiek 

doorgaan. Tijdens de bijeenkomst hebben de 

partners de gelegenheid gehad om elkaar bij te 

praten over geplande of lopende activiteiten, 

en ook hebben we het onderwerp vastgesteld 

voor de volgende grote themabijeenkomst 

voor partners van het LHBT Netwerk Zeeland in 

2021. Die zal gaan over Roze gezinnen en alle 

facetten daarvan. 

Afgelaste bijeenkomsten 
De gatekeeperstraining welke in 

samenwerking met Anti Discriminatie Bureau 

Zeeland gegeven zou worden is afgelast in het 

voorjaar, mogelijk biedt ADB Zeeland deze een 

andere keer opnieuw aan als daar weer 

mogelijkheid toe is. 

 

Ook het evenement van Anti Discriminatie 

Bureau Zeeland op 21 maart ter gelegenheid 

van de dag tegen racisme en discriminatie met 

als gastspreker Joyce Silvester, substituut 

Nationale Ombudsman, is afgelast. Mogelijk 

kan ook deze bijeenkomst een andere keer 

alsnog doorgaan. 

 

Coming Out Dag 2020 

Vanwege de coronapandemie was het een 

andere Coming Out dag dan anders. Ook was er 

dit jaar geen uitreiking van de Zeeuwse Parel, 

die staat in 2021 weer op de agenda.  

 

LHBT Netwerk Zeeland heeft in de studio van 

CineCity in Vlissingen op 11 oktober een online 

talkshow georganiseerd met theoloog Joël 

Mommers, ‘Theoloog op Sneaker’, en Stefano 

als presentator.  De online talkshow ging over 

homoseksualiteit en religie. Kijkers konden live 

vragen stellen tijdens de uitzending. Deze 

talkshow en de 4 bijbehorende vlogs zijn, 

vooral achteraf, zeer goed bekeken. Zowel de 

vlogs als de talkshow zelf zijn op Facebook en 

YouTube terug te zien. Vanwege het grote 

succes zijn we van plan nog eens een dergelijke 

talkshow te organiseren met weer een andere 

gast en over een ander onderwerp. 

 

Project in samenwerking met de HZ 
In februari 2020 is ook weer een project 

afgerond met de HZ. Studenten hebben een 

enquête uitgezet op school voor studenten en 

docenten om de atmosfeer te peilen rondom 

het onderwerp LHBT en ook om de veiligheid 

van LHBT studenten op de HZ zelf te 

onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek is 

op onze website gepubliceerd.  

 

Eerste conclusie: het onderwerp leefde totaal 

niet op de school, LHBT studenten voelden zich 

niet veilig om als dat nodig was docenten aan 

te spreken over problemen die zich voordeden.  

 

Tweede conclusie: docenten wisten eigenlijk te 

weinig over het onderwerp. De studenten zijn 

meteen met de eerste conclusie aan de slag 

gegaan: ze hebben met succes Paarse Vrijdag 

geïntroduceerd op school, 11 oktober Coming 

Outdag de regenboogvlag op school 

geïntroduceerd en vervolgens is er ook een 

GSA op de HZ opgericht. Met de tweede 

conclusie zijn wij aan de slag gegaan. Dat heeft 

ertoe geleid dat de HZ in 2021 begint met 
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deskundigheidstrainingen voor docenten op 

het gebied van LHBTI.  

 

Zeeuwse stockfoto’s  

Fotografe Marjolein Annegarn heeft een 

uitgebreide collectie aan Zeeuwse stockfoto’s 

gemaakt. Dit was een wens van LHBT Netwerk 

Zeeland omdat wij merkten dat er behoefte 

was aan beeldmateriaal dat gaat over seksuele 

diversiteit maar tevens ook herkenbaar is. In de 

zomer hebben zich modellen gemeld van alle 

leeftijden, seksen en gezindten. Het resultaat is 

dat we op onze website een geweldige 

hoeveelheid prachtige foto’s beschikbaar 

hebben voor iedereen die maar wil. LHBT 

Netwerk Zeeland heeft dit initiatief samen met 

ADB Zeeland vorm gegeven. De kosten van de 

foto’s  zijn gedeeld door ADB Zeeland en LHBT 

Netwerk Zeeland.  

De foto’s zijn gratis te downloaden via de 

website van LHBT Netwerk Zeeland. 

 

 

Roze Zaterdag 2023 in Zeeland 

In 2020 heeft LHBT Netwerk Zeeland samen met LHBT Netwerk Zeeland het initiatief genomen om 

Roze Zaterdag naar Zeeland te halen. Sinds het bestaan van dit fenomeen, vanaf 1977, heeft er nog 

nooit een Roze Zaterdag in Zeeland plaatsgevonden. Er is intussen een commissie samengesteld die 

zich bezighoudt met de lobby en het schrijven van een bidbook. In juni 2021 zal duidelijk worden of 

Roze Zaterdag in 2023 daadwerkelijk in Goes zal plaatsvinden. 

En verder… 

Het team is uitgebreid met een nieuwe vrijwilligers. Karin en Chris hebben zich aangemeld als 

vrijwilligers. Karin houdt zich bezig met het mee-organiseren van evenementen en Chris loopt mee om 

mogelijk een rol in het bestuur te vervullen. Ton heeft in juli het bestuur verlaten en sinds 1 januari 

2021 heeft Monique het bestuur verlaten. Beiden hebben zich op hun eigen wijze hard gemaakt voor 

de doelstellingen van LHBT Netwerk Zeeland en hebben daarmee een waardevolle bijdrage geleverd 

aan het Netwerk als geheel. 
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Jaarrekening 2020 

 

Inkomsten Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Subsidie                     605,00    - - 

Startsaldo        23.324,23 -  20.232,48 

Rabo Clubkas Campagne                        - - - 

TOTAAL € 23.929,23 -  € 20.232,48 

  
  

Uitgaven Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Kosten vrijwilligers   278,50  500,00   500,00  

Webhosting 60,50  650,00      650,00     

Communicatie en promotie -   2000,00      2.000,00     

LHBTI-stockfoto’s  1.887,62 - - 

Stimuleringsbijdragen voor partners  214,25  1.500,00  1.500,00 

 Administratie en beheerkosten  259,74  200,00  200,00 

 Netwerk- & themabijeenkomsten  484,00  3.750,00      3.750,00     

 Deskundigheidsbevordering                           -  500,00      500,00     

Talkshow                 357,26 - 850,00 

Vergaderkosten                   51,20 - - 

Onderzoeksprojecten                   14,64 - - 

Relatiegeschenken                   89,04 - - 

Activiteiten LHBT-jongerengroep                -  2.000,00   2.000,00  

 Uitreiking Zeeuwse Parel Coming Out Dag -  - 1.500,00  

TOTAAL € 3.396,75 € 11.000,00 € 13.450,00 

Resultaat per 31 december 2020 € 20.323,48   
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