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Beste lezer, 
 
Eindelijk! Zeeland is nu ook een 
regenboogprovincie geworden! Dit is toch 
wel een van de hoogtepunten van 2018 
geworden. De motie waaraan wij hebben 
mogen meewerken werd na een 
persoonlijk betoog van een D66 Statenlid 
zelfs door de ChristenUnie aangenomen. 
Deze heugelijke gebeurtenis laat overigens 
direct zien waar wij ons het afgelopen jaar 
extra op hebben gefocust, de Zeeuwse 
politiek. We hebben in 2017 al met de 
Zeeuwse LHBT projectgroep besproken 
dat we het hoog tijd vonden om ons meer 
te richten op de zogenaamde tweede 
cirkel om de LHBT’s (hieronder verstaan 
we organisaties die zich niet specifiek 
bezig houden met seksuele diversiteit), en 
dat is gelukt! Steeds meer partners en 
vrienden van het Netwerk behoren tot 
deze tweede cirkel. 
 
In dit voorwoord wil ik mijn grote dank en 
waardering uitspreken voor al het werk 
dat de vrijwillige bestuursleden het 
afgelopen jaar weer hebben verzet. 
Afspraken bij de HZ met studenten die 
begeleid moesten worden bij hun 
onderzoek, brainstormsessies 
voorbereiden om de toekomst van ons 
Netwerk uit te denken en uiteraard het 
organiseren van de bijeenkomsten. Het 
kostte soms (te?) veel tijd en energie maar 
met veel overgave en plezier hebben zij 
zich ingezet voor LHBT Netwerk Zeeland. 
Ik ben blij met het team en trots op het 
team en hoop hier nog lang mee te mogen 
samenwerken.  
 
Niet alleen in Zeeland is ons werk 
zichtbaar gebleven. Ook in andere delen 
van Nederland wordt naar Zeeland 

gekeken. Nergens anders is er zo’n groot 
LHBT Netwerk als in Zeeland. Groot wat 
betreft werkgebied maar ook wat betreft 
de hoeveelheid samenwerkende partijen 
die daarbij betrokken zijn. Op dit moment 
lopen er gesprekken met andere grote 
regio’s om eenzelfde LHBT Netwerk op te 
zetten naar ons model, dit bewijst voor 
ons dat we goed op weg zijn! 
 
Ook spreek ik mijn dank en waardering uit 
naar alle partners waarmee wij het 
afgelopen jaar weer hebben mogen 
samenwerken. In co-creatie hebben we 
mooie activiteiten mogen organiseren of 
faciliteren waarmee veel LHBT’s in Zeeland 
zijn bereikt. De partners en vrienden 
maken het Netwerk een netwerk, zonder 
jullie ís er dus geen LHBT Netwerk 
Zeeland! 
 
Meer dan we hadden verwacht werden 
we ondersteund door gemeenten en 
samenwerkingspartners. Zo heeft de 
provincie de kosten op zich genomen voor 
de brainstormsessie op 11 oktober en 
sponsort onze webmaster Cavallieri & Co 
veel van de werkzaamheden voor ons. Dit 
heeft er mede toe geleidt dat we met een 
plus het boekjaar afsluiten. Het komend 
jaar gaan wij door met het stimuleren en 
faciliteren van mooie activiteiten van onze 
partners. Vanwege onze huidige financiële 
mogelijkheden is het niet nodig om voor 
2019 een nieuwe subsidie aan te vragen 
en bespreken we in 2019 de 
mogelijkheden met de provincie om een 
projectsubsidie te krijgen voor een aantal 
jaren daarna. 
 
Veel leesplezier! 
 
Stefano La Heijne 
Voorzitter LHBT Netwerk Zeeland

 



Pagina 3 van 9 
Jaarverslag en Jaarrekening 2018  LHBT Netwerk Zeeland 

 
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. 

LHBT Netwerk Zeeland richt zich op verschillende pijlers uit de maatschappij zoals zorg en onderwijs. 

Kwetsbare jongeren en ouderen hebben binnen het Netwerk extra aandacht.  

De stichting wordt aangestuurd door 4 bestuursleden. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. 

Gegevens organisatie 
Naam       LHBT Netwerk Zeeland 

Postadres   Rippad 2, 4493 NW, Kamperland 

Emailadres   info@lhbtnetwerkzeeland.nl 

Registratienummer Kvk  63834448 

Bestuursleden 
Stefano La Heijne-Frans  voorzitter 

Odilia van der Heijden  secretaris 

Monique de Vriend  algemeen bestuurslid 

Ton Ham   algemeen bestuurslid 

  

 

  

mailto:info@lhbtnetwerkzeeland.nl
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Netwerk 2.0 

In de zomer van 2018 heeft LHBT Netwerk 

Zeeland een nieuwe koers voor het Netwerk 

uitgewerkt waarbij we het Netwerk vooral  

zien als faciliterend van activiteiten van onze 

partners en vrienden. Waar het Netwerk 

voorgaande jaren juist heel aanbodgericht te 

werk ging kiest het Netwerk en nu juist voor 

om zich vraaggericht en meer faciliterend te 

profileren. De nadruk komt daardoor te liggen 

op het daadwerkelijke netwerken in grotere 

netwerkbijeenkomsten rondom een lezing of 

thema. De gedachte is namelijk dat er meer 

bereikt kan worden als het Netwerk andere 

initiatieven stimuleert en faciliteert. Zo heeft 

het Netwerk een bijeenkomst van Roze 50+ en 

hun roze wandeling in het najaar financieel 

mede mogelijk gemaakt.  

 

Partner en vriend 

In het licht van de nieuwe koers van LHBT 

Netwerk Zeeland is naast het begrip partner 

ook een nieuw begrip in gebruik genomen: 

vriend van het netwerk. Waar we voorgaande 

jaren alleen op zoek waren naar partners 

waarmee we een samenwerkingsconvenant 

wilden afsluiten is het vanaf 2018 ook 

mogelijk om vriend van het Netwerk te 

worden. We merkten dat het ondertekenen 

van een samenwerkingsconvenant vaak een 

hoge drempel vormde voor organisaties die 

zich daarom niet bij ons aansloten. Het doel 

van deze samenwerkingsconvenanten was om 

de samenwerking voor langere tijd te borgen. 

Met de mogelijkheid om ook vriend te worden 

zien we dat dit veel gemakkelijker gaat. 

Organisaties kunnen vriend worden van LHBT 

Netwerk Zeeland als zij de waarden en 

doelstelling van de stichting omarmen en ook 

staan voor een Zeeuwse samenleving waarin 

LHBT’s veilig kunnen leven. Voor het sluiten 

van een vriendschap beschouwen wij een 

handdruk als voldoende. Dit symbolisch 

gebaar wordt heel positief ontvangen. 

Naar aanleiding hiervan is er een nieuwe 

folder ontwikkeld waarin naast het begrip 

‘partner’ van het Netwerk ook het begrip 

‘vriend’ hebben geïntroduceerd en hebben 

uitgelegd. 

 

Politiek 

In 2018 werd Zeeland officieel 

Regenboogprovincie. De Zeeuwse partij van 

GroenLinks nam voor de regenboogmotie het 

initiatief. LHBT Netwerk Zeeland is gevraagd 

mee te denken over de inhoud van deze 

motie. Dit is meteen een mooi voorbeeld van 

de uitbreiding van onze politieke contacten in 

Zeeland. 

 

Naar aanleiding van de aangenomen motie 

Regenboogprovincie is er een beeldmerk 

geïntroduceerd voor Zeeland 

Regenboogprovincie. Dit beeldmerk is rechten 

vrij en mag door iedereen vrij worden gebruikt 

in publieke uitingen. De stuurgroep van het 

Netwerk heeft met een beleidsmedewerker 

van de provincie gesproken over wijze waarop 

de provincie denkt invulling te geven aan deze 

status. Over de concrete invulling daarvan 

blijven we met de provincie in gesprek.  

 

Tijdens een bijeenkomst op 11 oktober 2018 

bij de provincie is GroenLinks Zeeland is vriend 

van LHBT Netwerk Zeeland geworden.   
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Schouwen-Duiveland 

In de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland 

is door het Netwerk de spreektijd benut om 

aandacht te vragen voor de regenboogvlag op 

11 oktober. Dat resulteerde niet in een motie 

die daarover aangenomen werd, maar wel in 

een manifestatie op het plein voor het 

gemeentehuis Schouwe-Duiveland 

georganiseerd door politieke partijen die vóór 

de motie hadden gestemd,  en waar LHBT 

Netwerk Zeeland ook bij aanwezig was om 

informatie te verstrekken aan bezoekers en 

voorbijgangers. 

 

Kapelle, Tholen en Reimerswaal 

Dit jaar hebben de gemeente Kapelle en 

Reimerswaal voor de eerste keer de 

regenboogvlag gehesen. Daarmee staat de 

teller op 11 van de 13 Zeeuwse gemeenten. 

Alleen Schouwen-Duiveland en Tholen hijsen 

de vlag nog niet. Wel is er in Tholen een motie 

aangenomen waarin staat dat Tholen de 

regenboogvlag zal gaan hijsen. Echter heeft 

het college later besloten deze handeling zelf 

niet te verrichten maar de vlaggenmast 

beschikbaar te stellen. Uiteraard reserveert 

LHBT Netwerk Zeeland deze voor 11 oktober 

2019. 

 

Daarnaast hebben we: 

- alle gemeenten aangeschreven met 

de vraag om op 11 oktober de 

regenboogvlag te hijsen; 

- de PZC voorstellen gedaan voor de 

nieuwe stemwijzer. Er zijn ook 

contacten gelegd met GroenLinks 

Middelburg en D66 Zeeland.  

- Er is met wethouder Albert Vader van 

de gemeente Vlissingen gesproken 

over voortzetting van hun deelname 

aan het Regenboogproject. Helaas 

bleek dat niet mogelijk in verband met  

andere prioriteiten van de gemeente. 

 

Onderwijs 

In september 2018 hebben studenten van de 

HZ opnieuw een project uitgevoerd in 

opdracht van LHBT Netwerk Zeeland. Deze 

keer hebben de studenten onderzoek gedaan 

naar de regenboogcultuur op de HZ zelf, zowel 

onder studenten als docenten. 

 

Twee jeugdverpleegkundigen van GGD 

Zeeland begeleidden in een project op de 

middelbare scholen de verschillende GSA’s.  In 

december 2018 kwam dit project voor hen ten 

einde. Om het werk dat zij hebben verricht te 

borgen is er afgesproken dat LHBT Netwerk 

Zeeland een deel hiervan zal overnemen. 

Daarbij valt te denken: de centrale vindplek 

voor GSA contactgegevens en het organiseren 

van één of meer bijeenkomsten waarin GSA’s 

elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren 

van elkaar. In 2019 zal deze borging verder 

worden ingevuld en uitgevoerd.  

 

 

En verder… 

Natuurlijk heeft het Netwerk nog veel meer in 2018 gedaan. Hierna volgt een korte samenvatting van 

de kleinere, maar minstens zo noemenswaardige hoogtepunten van het afgelopen jaar: 

- Er is een afvaardiging van de stuurgroep aanwezig geweest bij de bijeenkomst ‘Zeeland 

zonder zelfmoord’.  Daarin is ook specifiek aandacht voor de LHBT’s; 

- Samenwerking en contacten zijn er met het COA over een maatjesproject voor LHBT-

vluchtelingen en over een folder met informatie in 6 talen; 

- Contact en overleg met CineCity over Film by the Sea met aandacht voor regenboogfilms;  

- Contact met nieuwe initiatieven zoals de jongerengroep ‘Wij zijn er wel’ en Queer in de stad 

om LHBT jongeren in Zeeland beter te faciliteren in behoeften. De hoop is dat deze eerste 

kennismakingen eind 2018 in 2019 tot mooie samenwerkingen gaan leiden; 
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- Contact en overleg met Transvisie om het aanbod van zorg- en hulpverlening voor 

transgenders in Zeeland beter in kaart te brengen; 

- Contact en overleg met Flevoland. In Flevoland is men erg enthousiast over LHBT Netwerk 

Zeeland en de manier waarop wij dit hebben opgestart en vorm hebben gegeven. Zo 

enthousiast zelfs dat er gekeken wordt om daar ook een Netwerk op te zetten naar het 

model van LHBT Netwerk Zeeland. We beschouwen dit als een compliment voor ons werk en 

delen onze kennis en ervaring graag met andere regio’s. 

- Er is gesproken met de provincie Zeeland en de Antidiscriminatievoorziening in Flevoland om 

de andere regenboogprovincies intensiever te laten samenwerken met elkaar.  

- LHBT Netwerk Zeeland is intensiever gaan samenwerken met het nieuwe bestuur van COC 

Zeeland om tot een duidelijker beeld van de verschillende doelstellingen te komen en 

samenwerking daarin te verbeteren.   

- Op 26 maart is er bij van der Valk Goes een netwerkbijeenkomst door het Netwerk 

georganiseerd over de kracht van marketing en communicatie voor non-profit organisaties. 

De partners hebben daar praktische tips en informatie gekregen om zichzelf sterker te 

positioneren op het internet en op sociale media; 

- Op 11 oktober is in samenwerking met ADB Zeeland een grote bijeenkomst georganiseerd 

waarvoor het provinciehuis ons ter beschikking werd gesteld. De bijeenkomst stond in het 

teken van een grote brainstormsessie over LHBT beleid in Zeeland waarvan de resultaten 

door het ADB zijn uitgewerkt.  

 

Convenanten zijn gesloten met:  

 LFB Goes 

 Christen Queer 

 MWRZ 

 

Vriend van LHBT Netwerk Zeeland is geworden: 

 GroenLinks Zeeland 

 

Momenteel lopen er nog gesprekken om vriendschappen te sluiten met: 

- D66 Zeeland 

- D66 Goes 

- GroenLinks Middelburg 
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Communicatie

Naast onze eigen nieuws- en agendaberichten op onze website en sociale media zijn we ook steeds 

zichtbaarder voor andere media. Vooral de lokale pers weet ons vaak goed te vinden. Hieronder een 

greep uit de berichten die dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. Voor de volledige artikelen kunt 

u de website bezoeken.  

 

Kerken in Tholen reageren 

op regenboogvlag 

Naar aanleiding van een 

paginagrote advertentie van 

22 kerken in Tholen waarin 

zij opriepen om de 

regenboogvlag niet te hijsen 

schreven wij in 

samenwerking met COC 

Zeeland een gezamenlijke 

reactie hierop. 

 

 
 
Twee mannen worden 
onheus bejegend door 6-jarig 
meisje 
We ontvingen een 
verontrustend verhaal van 
twee mannen uit een dorp in 
Zeeland. Na overleg met de 
afzenders hebben we hun 
verhaal uitgeschreven in een 
artikel op onze website. Dit 
verhaal is vervolgens opgepakt 
door verschillende landelijke 
LHBT nieuwssites zoals 
gaykrant.nl en gay.nl. 
Daarnaast is dit bericht 18 
keer gedeeld op Facebook en 
heeft het ruim 3.000 mensen 
bereikt. 
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Jaarrekening 2018 

 

Inkomsten 2018 Begroot 

Subsidie € 15.000,00 €  15.000,00 

Overschot vorig boekjaar  € 16.851,46 - 

Rabo Clubkas Campagne €      129,75 - 

TOTAAL € 31.981,21 € 15.000,00 

  
  

Uitgaven 2018 Begroot 

Kosten vrijwilligers  €  916,56 € 1.650,00  

Webhosting €    417,45 € 1.100,00     

Communicatie en promotie € 2.114,00 € 750,00     

Stimuleringsbijdragen voor partners € 300,00 € 1.500,00 

 Administratie en beheerkosten €    166,87 €    350,00 

 Netwerkbijeenkomsten € 722,55 € 7.650,00     

 Deskundigheidsbevordering  €    75,10 €    500,00     

Activiteiten LHBT-jongerengroep                - € 2.500,00  

 Uitreiking Zeeuwse Parel Coming Out Dag € 605,00 € 4.000,00  

TOTAAL € 5.317,53 € 20.000,00 

Resultaat per 31 december 2018 € 26.663,68  
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Toelichting op de jaarrekening 2018 
Uitreiking Zeeuwse Parel: In 2018 is er geen uitreiking geweest. We hebben besloten om 

1 x per 2 jaar deze parel uit te reiken. Het genoemde bedrag 
betrof nog een nota voor de uitreiking 2017. 

  
Webhosting: Onze webmaster Cavallieri & Co heeft besloten ons te 

sponsoren. Alle inzet voor onze website betreffende het 
plaatsen van items en service doen zij kosteloos. Alleen betalen 
we het jaarlijks onderhoud en de kosten voor domein en 
webhosting an sich. 
 

Activiteiten Jongerengroep: Vanwege bestuursproblemen bij het COC Zeeland, is deze 
jongerengroep in 2018 niet verder van de grond gekomen. 
Inmiddels verwachten we, na de installatie van een nieuw 
bestuur, dit punt in 2019 weer verder op te pakken. 
 

Communicatie en promotie: De folder van het Netwerk is vernieuwd, de website is 
gemoderniseerd en de nieuwsbrief is aangepast aan de tijd van 
nu. 
 

Stimuleringsbijdrage: Ieder jaar stelt LHBT Netwerk Zeeland 5x €300,- beschikbaar 
aan partners om activiteiten te ondersteunen. In 2018 heeft 
alleen Roze 50+ Zeeland hiervan gebruik gemaakt. 
 

Netwerkbijeenkomsten: We hebben in 2018 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd: 
 1 x low profile in het Van der Valk hotel en 1 x in samenwerking 

met ADB Zeeland, waarbij de kosten voor rekening kwamen van 
de provincie en het ADB Zeeland.  

 
Overschot saldo:  Vanwege het positieve resultaat van 2018 heeft het bestuur    

van LHBT Netwerk Zeeland besloten om geen nieuwe subsidie 
aan te vragen voor het jaar 2019. Wel gaan we in 2019 verder 
met de provincie in gesprek gaan om de mogelijkheden voor 
een projectsubsidie te bespreken.  
 
In 2019 willen wij een animatie laten ontwerpen waarmee het 
Netwerk simpel en eenvoudig wordt uitgelegd.  

 


