Stichting LHBT Netwerk Zeeland

Beleidsplan

Jaarverslag 2016 LHBT Netwerk Zeeland
Subsidieperiode 1 oktober 2015 t/m 31 december 2016
Tussentijdse verantwoording, 20 november 2016
Gegevens organisatie
Naam: Stichting LHBT Netwerk Zeeland
Postadres: Rippad 2, 4493 NW, Kamperland
E-mailadres: info@lhbtnetwerkzeeland.nl
Registratienummer kamer van koophandel: 63834448
RSIN-nummer: 855420753
Namen en functies bestuursleden
Voorzitter: Martin Verbeem
Secretaris: Odilia van der Heijden
Penningmeester: Henk Kosters
Algemeen bestuurslid: Stefano La Heijne-Frans
Algemeen bestuurslid: Monique de Vriend
Algemeen bestuurslid: vacature
Algemeen bestuurslid: vacature
Gegevens bank/giro
Rekeningnummer: NL 75 RABO 0306 0753 18
Ten name van: Stichting LHBT Netwerk Zeeland
Doel van de stichting:


Bijdragen aan de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuele
n en transgenders (hierna; “LHBT”), zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten o
m volwaardig te participer
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en in de samenleving;



Vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van LHBTinwoners van Zeeland, met specifieke aandacht voor jongeren en ouderen;



Behartigen van belangen van LHBT-inwoners van Zeeland
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Overzicht activiteiten/producten en werkelijke kosten
Activiteiten die zijn uitgevoerd
Omschrijving activiteit/product

Beschrijving van het doel/resultaat wat u wilde bereiken

Datum van

Begrote

Werkelijke

met activiteit of product

uitvoering en

kosten

kosten

1

looptijd activiteit
1. Organisatiekosten:

Inschrijving bij notaris en Kamer van Koophandel

€

416,63

€

424,13

1.1 Stichtingskosten
1.2 Vergaderfaciliteiten,

Mogelijkheden creëren voor de stuurgroepleden om te

1 oktober 2015-

reiskosten, en

overleggen en de subsidie verantwoord te beheren.

31 december 2016

vrijwilligersvergoedingen

Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor de wet

€ 4.991,07

Vergaderruimte:
600,00

toegestane vrijwilligersvergoeding (dit mag niet ten koste

Reisk.

gaan van geplande en/of noodzakelijke activiteiten
1.3 Financiën

Beheer inkomsten en uitgaven

- Licentiekosten

1.000,16
1 oktober 2015-

€

107,40

31 december 2016

programma
€

129,95

boekhoudprogramma
- kosten bankrekening

Bank
€

1.4 Website

Bouw website en intranet. Beveiliging van website tegen

1 oktober 2015-

hackers en periodieke updates van website zodat er een

31 december 2016

€ 5.245,00

151,70

€ 7.368,90

veilige en goedwerkende website is waar informatie te
vinden is en die ruimte creëert voor partners,
1

Zie: Aanvraagformulier subsidie 1-10-2015 –1-10-2106 en Aanvraagformulier subsidie 1-10-2016-31-12-2016
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Omschrijving activiteit/product

Beschrijving van het doel/resultaat wat u wilde bereiken

Datum van

Begrote

Werkelijke

met activiteit of product

uitvoering en

kosten

kosten

1

looptijd activiteit
ambassadeurs en betrokkenen om informatie te delen.
2. Ontmoeting

LHBT-inwoners, Netwerkpartners, ambassadeur en

2.1 Startbijeenkomst 11 oktober

eenieder die betrokken is bij LHBT-inwoners bekend

op Internationale Coming Out

maken met de stichting LHBT Netwerk Zeeland en haar

dag

doelstellingen

11 oktober 2015

€ 2.750,00

€ 2.590,53

Lanceren Zeeuws thema Parels van Zeeland
Gelegenheid geven tot ontmoeting, kennisdeling en
inventariseren welke thema’s rondom LHBT het Netwerk
als eerste moet gaan oppakken
2.2 Nieuwjaarsreceptie i.s.m.

9 januari 2016

€

177,60

COC Zeeland
2.3 Een tweetal LHBT jongeren-

Doel: Ontmoetingsgelegenheid creëren voor LHBT

1okt 2015 - 1 okt

bijeenkomsten elders in de

jongeren en bekendheid geven aan het bestaan van de

2016

regio

LHBT jongerengroep.

€ 1.000,00

€ 2.500,00

€ 3.500,00

€ 2.293,54

I.s.m. de jongerengroep willen we dit komende jaar twee
activiteiten organiseren buiten Middelburg om jongeren
in andere regio’s te bereiken.
2.4 Bijeenkomst op Coming

LHBT-inwoners, ambassadeurs, partners en eenieder die

outdag 11 oktober 2016 en

betrokken is bij het LHBT Netwerk zeeland en LHBT-

uitreiking Zeeuwse Parel

inwoners van Zeeland de gelegenheid geven elkaar te

11 oktober 2016

ontmoeten, kennis te delen en gezamenlijk Internationale
Coming Outdag te vieren.
Uitreiken van de Zeeuwse Parel Award
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Omschrijving activiteit/product

Beschrijving van het doel/resultaat wat u wilde bereiken

Datum van

Begrote

Werkelijke

met activiteit of product

uitvoering en

kosten

kosten

1

looptijd activiteit
3. Belangenbehartiging

Themabijeenkomst rondom een thema wat veel LHBT’s

Themabijeenkomst ‘Roze

aanspreekt en waarbij er informatie uitgewisseld kan

ouderschap’

worden en organisaties zich kunnen laten zien met hun

2 juli 2016

€

450,00

€

466,68

21 april 2016

€

450,00

€ 1.211,72

€ 2.225,00

producten/diensten gericht op LHBT’s.
4.Deskundigheidsbevordering

Doel deskundigheidsbevordering; Rond een thema wat

Themabijeenkomst

van belang is voor LHBT’s voorlichters en sprekers

‘transgenders’, gericht op

uitnodigen die kennis van zaken hebben en informatie

professionals in onderwijs, zorg

kunnen geven hoe om te gaan met het betreffende

en sport

onderwerp.
Het thema zal bepaald worden aan de hand van
ingevulde enquêtes waarin gepeild wordt welke
onderwerpen nader belicht moeten worden.
Doelgroep: organisaties in de zorg, onderwijs gevend en
onderwijsondersteunend personeel, professioneels en
privépersonen die omgaan met LHBT’s.

5. Diversen

Bekendheid geven aan bestaan en doelstellingen van

1 okt 2015 – 31

Promotie- en

LHBT Netwerk Zeeland. Bekendheid geven aan website.

dec. 2016

wervingsmaterialen

Activiteiten mede georganiseerd door het LHBT Netwerk

€

955,99

Zeeland onder de aandacht brengen van betrokkenen.
(LHBT inwoners, netwerkpartners, ambassadeurs,
personen die privé of professioneel betrokken zijn bij
LHBT’s)
5.Diversen

1 okt 2015- 31 dec.

€ 1.000,00
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Omschrijving activiteit/product

Beschrijving van het doel/resultaat wat u wilde bereiken

Datum van

Begrote

Werkelijke

met activiteit of product

uitvoering en

kosten

kosten

1

looptijd activiteit
Onvoorzien

2016
€ 16.727,40

Ontvangen subsidie

€ 19.637.66
€ 23.950,00

7.2 Activiteiten die niet zijn uitgevoerd
Omschrijving activiteit/product

Beschrijving van het doel/resultaat wat u wilde bereiken

Datum van

Begrote

Werkelijke

met activiteit of product

uitvoering en

kosten

kosten

looptijd activiteit
Theatervoorstelling Midlife

Doel ontmoeting en vermaak. Doelgroep zijn 35+ ers tot e

nov/dec 2015

€

750,00

28 jan t/m 3 febr 2

€

500,00

n met 80ers. De bedoeling is om de voorstelling op twee verschille
nde locaties in Zeeland te laten spelen.
Dichters uitnodigen in de week
van Poëzie

Doel: belangenbehartiging en ontmoeting
Binnen de week van de Poëzie willen we graag een of m

016

eerder dichters uitnodigen die in hun werk aandacht best
eden aan LHBT.
€ 1.250,00
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Activiteiten
Op 11 oktober 2015 vond de startbijeenkomst plaats in Theater de Mythe in Goes.
Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan de Roze 50+Ambassadeurs en LHBT jongeren, en werd de website van de stichting officieel in
gebruik genomen. De website heeft een besloten gedeelte waar partners onderling
informatie kunnen uitwisselen.
In januari 2016 organiseerden COC Zeeland en Stichting LHBT Netwerk Zeeland
gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie in het café Glam!
In februari 2016 ondertekenden COC Zeeland, de LHBT Jongeren en Stichting LHBT
Netwerk Zeeland een samenwerkingsconvenant. In dit convenant zijn taken,
afspraken en prestatieverplichtingen voor een periode van twee jaar vastgelegd.
Twee stuurgroepleden bezochten het landelijke LHBT-congres op 1 april.
In april 2016 werd in samenwerking met Transvisiezorg een
deskundigheidsbijeenkomst rond het onderwerp Transgenders georganiseerd voor
professionals in de zorg, de sport en het onderwijs. Deze bijeenkomst vond plaats in
Biobased, Terneuzen. Naast een plenair gedeelte waren er deelsessies ‘zorg’ en
‘onderwijs’.
Op 23 juni was LHBT Netwerk Zeeland aanwezig op de Porthos Marktplaats in het
gemeentehuis van de gemeente Veere te Domburg.
In opdracht en in samenwerking met de HZ onderzoeken 5 studenten lesmethoden
die op de basisschool worden gebruikt op genderneutraliteit. Ze onderzoeken onder
supervisie van projectleider en docent Jan Zwemer, wat er al is aan materiaal en in
hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt en ook ontwikkelen zij zelf materiaal. Dit
wordt hun eindexamenproject. In februari 2017 moet dat project worden afgesloten
met een presentatie. Ons voorstel is om die presentatie in samenwerking met het
LHBT Netwerk tot een middag deskundigheidsbevordering voor docenten primair
onderwijs om te smeden, zodat het mes aan twee kanten snijdt.
In juli 2016 nam Anneke Vereecken om persoonlijke redenen afscheid als secretaris.
Anneke werd opgevolgd door Odilia van der Heijden.

Pagina 8 van 17
Beleidsplan stichting LHBT Netwerk Zeeland 2016-2017

Op 2 juli organiseerde Stichting LHBT Netwerk een bijeenkomst rond het thema ‘Roze
Ouderschap’. De bijeenkomst voor ouders en kinderen vond plaats in Kamperland.
LHBT Netwerk Zeeland was betrokken bij de samenstelling van een factsheet over
acceptatie van homoseksualiteit in Zeeland door jongeren. Deze factsheet kwam voort
uit een onderzoek dat werd gehouden door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
.
LHBT Netwerk Zeeland heeft bijgedragen aan de trainingen die door Anti Discriminatie
Bureau Zeeland zijn gegeven ter bevordering van de deskundigheid van jeugdwerkers/
jeugdverpleegkundigen van onder andere Centrum voor Jeugd en Gezin,
Sociale wijkteams en maatschappelijk werk. Tijdens deze trainingen krijgen de
professionals meer informatie over LHBT en worden er handvatten gegeven over hoe
ze om kunnen gaan met seksuele diversiteit. LHBT Netwerk Zeeland is ingebed in de
training door middel van dia’s. Dit zorgt voor naamsbekendheid bij de professionals uit
de zorg die hiermee een ‘doorverwijsfunctie’ krijgen. Mochten zij tijdens hun werkzaam
heden een hulpvraag krijgen van een LHBT, dan kunnen zij hem of haar altijd naar (bijv
oorbeeld) LHBT Netwerk Zeeland doorverwijzen.
In augustus 2016 werd de stuurgroep uitgebreid met twee nieuwe algemene
bestuursleden: Monique de Vriend en Martin Verbeem.
Op 11 oktober 2016, Internationale Coming Out Dag, organiseerde LHBT Netwerk
Zeeland een bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg. Tijdens
dit evenement werden enkele ‘Zeeuwse Parels’ in het zonnetje gezet. Ook werd voor
het eerst de Zeeuwse Parel, een onderscheiding voor een persoon of organisatie die
zich bijzonder heeft ingezet voor de acceptatie van LHBT’s in Zeeland, uitgereikt. Er
waren vier genomineerden voor deze onderscheiding. Ere-jurylid Karin Bloemen
maakte via een videoboodschap bekend dat de eerste Zeeuwse Parel, een beeldje dat
is ontworpen en gemaakt door de Zeeuwse kunstenares Betsy de Jonge, werd
toegekend aan de ambassadeurs van Roze 50+ Zeeland.
Eind oktober 2016 nam Til Boereboom om persoonlijke redenen afscheid als voorzitter;
haar opvolger is Martin Verbeem.
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Naast bovengenoemde activiteiten heeft de Stichting veel energie besteed aan de
opbouw en uitbouw van de website, contacten met andere organisaties, waaronder
de pers en contacten met gemeentes in Zeeland.
Jaarverslag 2016 LHBT Jongeren Zeeland (dit is een aparte werkgroep binnen LHBT
Netwerk Zeeland en richt zich enkel op jongeren)
Visie, Missie, Doelen en Strategie van LHBT Jongeren Zeeland
LHBT Jongeren Zeeland is opgericht om LHBT jongeren in Zeeland het gevoel te
geven dat ze niet alleen zijn en via de groep sociale contacten op kunnen doen. Op
deze manier kunnen ze steun vinden bij elkaar of steun bieden aan een ander.
Daarnaast kunnen ze ervaringen delen, gevoelens bespreken, samen leuke dingen
ondernemen. Het voorkomt dat LHBT jongeren zich eenzaam voelen en rond blijven
lopen met vragen, gevoelens van wanhoop, depressiviteit of zelfs zelfmoordgedachten.
De activiteiten worden georganiseerd ‘door LHBT Jongeren voor LHBT Jongeren’. De
kracht hiervan is dat de groep bestaat uit (jonge) ervaringsdeskundigen. De jongeren
weten hoe moeilijk het kan zijn om uit de kast te komen, waar zij zelf tegen aan liepen
en waar de jongeren wellicht behoefte aan hebben. Zij kunnen zowel een steun en
toeverlaat zijn voor nieuwe jongeren, als voor elkaar. Ook de jongeren binnen de LHBT
Jongerengroep hebben elkaars steun nodig.
De activiteiten worden georganiseerd voor jongeren van 14 t/m 25 jaar.
Uitgangslocatie is Middelburg, omdat gebruik kan worden gemaakt van het COC Café,
maar daarnaast vinden er activiteiten plaats in heel Zeeland. Er wordt naar gestreefd
om activiteiten in alle deelgebieden van Zeeland te organiseren, met extra aandacht
voor Schouwen Duiveland, Tholen en Zeeuws Vlaanderen. Deze deelgebieden blijken
moeilijker te bereiken dan Walcheren en Noord en Zuid Beveland. De intentie is om
ieder jaar de activiteiten uit te breiden en zodoende over een aantal jaar een gedegen
onderdeel van de LHBT jongerencultuur in Zeeland te zijn.
De LHBT Jongerengroep Zeeland heeft zich ten doel gesteld;

Door middel van het organiseren van (laagdrempelige) activiteiten, het met elkaar in
contact brengen van LHBT jongeren en een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen
zijn.
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Als nevendoel heeft de jongerengroep zich ten
doel gesteld;

Het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT jongeren binnen de provincie
Zeeland, zodat het een veilige (woon/leef) plek wordt.
De activiteiten van 2016
In 2016 zijn er diverse activiteiten georganiseerd (of heeft de Jongerengroep
deelgenomen aan):
- 27 februari Coffeecorner
- 2 maart Deskundigheidsbevordering van de jongeren
- 20 maart Strandwandeling
- 12 mei Bioscoopje pakken
- 4 juni Theaterworkshop
- 9 juni Schoolworkshop Zwincollege
- 8 t/m 10 juli Jongerenkamp
- 11 oktober Coming Out Dag
- 30 oktober Strandwandeling
Van deze activiteiten zijn er helaas twee activiteiten niet doorgegaan, omdat er geen
jongeren waren om deel te nemen. De overige activiteiten zijn doorgegaan met een
deelname percentage van gemiddeld 8 deelnemers.
De jongerengroep is het meest trots op het kampweekend, gezien we daarmee steeds
weer een nieuwe groep jongeren bereiken! De jongerengroep kwam gemiddeld twee
keer per maand bij elkaar, met een hoger frequentie ter voorbereiding voor het kamp
en een lager frequentie na Coming Out Dag.
De groep
In 2016 zijn we gestart met 6 jongeren en 2 coaches. Het jaar is afgesloten met 4
jongeren en 2 coaches. 2 jongeren hebben de groep verlaten wegens het beëindigen
van hun studie en het vertrek uit Zeeland.
Facebook
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Naast onze zichtbare activiteiten is er een
groot bereik actief via Facebook. In 2016 zijn we in ieder geval door 8 jonge mensen
benaderd die om hulp vroegen, graag wilden deelnemen, hun verhaal kwijt wilde etc.
We zijn 4 keer benaderd door studenten die een interview wilde afnemen met een
LHBT jongere in Zeeland en 7 overige reacties van ouders, aanbod van buitenaf etc.
We hadden op 1 januari 2016 inmiddels 272 volgers opgebouwd. Op 31 december
sloten wij het jaar af met 311 volgers. Een stijging van nog eens 39 volgers.
Financieel
Er is in 2016 een budget beschikbaar gesteld vanuit LHBT Netwerk Zeeland voor de
LHBT Jongerengroep. In de toegevoegde bijlages in de begroting terug te lezen, de
daadwerkelijk gemaakte kosten en de specificatie rondom het Jongerenweekend.
Tevens zijn er twee facturen toegevoegd. Een inkomende factuur van de locatie van
het Jongerenweekend en een uitgaande factuur naar het Zwincollege voor de
gegeven workshop.
Conclusies, oorzaken en aanbevelingen
- Er zijn minder activiteiten uitgevoerd dan bedacht en gewenst. Het blijft een enorme
uitdaging om met een groep jongeren activiteiten te bedenken en organiseren.
Sommige jongeren zijn nog erg jong en druk met bijvoorbeeld een eindexamen. De
coaches proberen de druk te verdelen, maar ook zij hebben naast deze
werkzaamheden allerlei andere verplichtingen. In een nieuw jaar is het aan te bevelen
minder activiteiten te organiseren, maar groter/meer bereik.
- Er is minder budget uitgegeven dan begroot. Het was van tevoren erg moeilijk
inschatten hoeveel kosten er gemaakt zouden worden, gezien dit nooit eerder in kaart
is gebracht en alles altijd voor geen tot weinig geld werd uitgevoerd. Sommige
activiteiten hebben wat meer gekost, maar daar hebben we bewust voor gekozen
omdat het fijn was jongeren bijeen te hebben en daar iets voor terug te doen, zonder
dat de kosten te hoog zouden oplopen. Door de eigen bijdrage van de jongeren tijdens
het kamp, zijn de totale kosten ook beperkt gebleven. In een nieuw jaar is het aan te
bevelen de begroting opnieuw in te schatten op basis van 2016, gezien er nu
vergelijkingsmateriaal is
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Jaarplanning LHBT Netwerk Zeeland 2017
Onderdeel

Uitwerking

Tijdpad

Deskundigheidsbevordering:
-Vervolg op regenboogbal

In samenwerking met de LHBT

met diverse

projectgroep/ADB bijeenkomsten

sportverenigingen en
sportorganisaties.

Medio 3 kwartaal
e

2017

organiseren om te spreken over
discriminatie in de sportwereld en het
bevorderen van een omgeving waarin
iedere sporter zich veilig voelt om zich
zelf te zijn.

-Deskundigheidsbevordering
bij huisartsen door
organiseren van bijeenkomst.

Wij zijn, in samenwerking met Ditty

Medio 3 kwartaal

Kempers, bezig met het organiseren van

2017

e

deskundigheidsbevordering voor
huisartsen.

Belangenbehartiging:

-Thema bijeenkomst/
Voorlichtingsavond/middag
door Roze in Blauw.

Voorlichting over de gevaren bij

2 kwartaal 2017
e

internetdating en de toename van
meldingsbereidheid bij geweld en/of
discriminatie. In samenwerking met
ADB.

-Informatieavond over Roze

Informatieavond organiseren in

Ouderschap

samenwerking met de stichting Meer

3 kwartaal 2017
e

dan Gewenst.

-Avond voor alle partners van
het netwerk

Inspiratieavond met alle partners van

1 kwartaal 2017
e

het LHBT Netwerk: Waar wil roze
Zeeland naartoe?
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-Nieuwjaarborrel

1 week 2018
e

Nieuwjaarborrel voor alle partners van
het LHBT Netwerk
Ontmoeting:
-Roze viering

21 mei 2017 in samenwerking met CHJC 21 mei 2017
in de Hofpleinkerk Middelburg.

-Roze filmavond

In filmhuis Zierikzee een roze film

4 kwartaal 2017
e

vertonen en op basis van het thema van
de film een discussie/gesprek met de
aanwezigen.

-Week van de dialoog

Aansluiten bij de week van de dialoog

3 tot 12 november

door zelf een tafel te organiseren. De

2017

week van de dialoog is van 3 tot 12
november en heeft dit jaar als thema
“Samen”.

-Gay Pride Utrecht

17 juni wordt voor de eerste keer de Gay

17 juni 2017

Pride in Utrecht georganiseerd en willen
we, in samenwerking met het COC
Zeeland, de mogelijkheid aanbieden
aan de LHBT-ers uit Zeeland om daar
met een touringcar naar toe te gaan.

-Theatervoorstelling met als

Theatervoorstelling “De Shakespeare

thema LHBT

Club” naar een theater in Zeeland halen.
Theatervoorstelling “Twee vrouwen”

3 kwartaal 2017
e

26 april 2017
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In samenwerking met Roze 50+ Zeeland
een ontspannende zondagmiddag met
jazz of klassieke muziek en een lezing.

3 kwartaal 2017
e

-Roze salon voor roze
ouderen
Belangenbehartiging en
ontmoeting:
-Coming out Day

Ontbijt organiseren bij diverse

11 oktober 2017

verzorgingshuizen in zeeland in
samenwerking met de roze 50+
ambassadeurs.
Feestelijke uitreiking van de Zeeuwse

11 oktober 2017

Parel in Terneuzen.
Bij positief besluit van de gemeente

11 oktober 2017

Vlissingen het in gebruik nemen van het
regenboog zebrapad bij Cine City

-Roze zaterdag

In samenwerking met COC Zeeland en
de provincie Zeeland Roze zaterdag in
Zeeland organiseren.

Eerste mogelijkheid
hiervoor is 2020

Belangenbehartiging:
-Paarse Vrijdag

In samenwerking met de LHBT

10 december 2017

Jongerengroep en de
voorlichtingsgroep van het COC via de
scholen aandacht vragen voor deze
dag, 10 december 2017) waarin
tolerantie wordt gevraagd binnen
scholen voor anders zijn.
Opzetten van een sociale

Hoe gaan we er voor zorgen dat onze

Voor 1 april 2018
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kaart van hulpverleners,

Stichting meer naambekendheid krijgt

activiteiten en

zodat we die sociale kaart verder

ontmoetingsplekken voor

kunnen opzetten?

LHBT-ers van jong tot oud.

Mails versturen naar politieke partijen in
de provincie en gemeenten, raad voor
de kinderbescherming,
sportverenigingen (en overkoepelende
sportorganisaties, scouting, huisartsen,
ziekenhuizen, GGZ, HRM afdelingen van
grote bedrijven, onderwijsinstellingen
enz., waarin wij ons voorstellen inclusief
brochure (pdf).
Vooral bij maatschappelijke organisaties
(zoals porthos en Maatschappelijk werk
Walcheren) maar ook bij gemeenten
ervoor zorgen dat wij op hún
website/sociale kaart komen.
Link naar onze site op websites van
bijvoorbeeld COC Nederland en andere
“roze” websites.

Hiervoor mailen we naar allerlei
organisaties. Kijken in gemeentegidsen.
Opzet is: naamsbekendheid. Vragen of
wij op hun website mogen en of zij op
de onze willen, eventueel aanvullingen
op sociale kaart.
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Financiële onafhankelijkheid
Wij zijn op dit moment alle mogelijkheden aan het onderzoeken hoe wij als LHBT
Netwerk Zeeland financieel onafhankelijk in de toekomst kunnen opereren.
Wij richten ons hierbij op:
 Het verkrijgen van de ANBI status voor onze stichting waardoor het mogelijk
is om donaties te ontvangen zonder dat daar belasting over moet worden
betaald.
 Inschrijving van de stichting bij het Oranjefonds, Vriendenloterij en
bijvoorbeeld de RABO clubkas.
 Het inzetten op projectsubsidies onder andere door het Bob Angelofonds en
andere LHBT fondsen.
 Een bijdrage te vragen aan de bezoekers van de diverse activiteiten die wij
organiseren.
 Een jaarlijkse donatie van vrienden van het netwerk.
 Mogelijke subsidie van provincie en regenbooggemeenten.
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