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INLEIDING 

 
 
GOED RESULTAAT: 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Roze Netwerk NHN. 
Het is een wederom weer een prachtig jaar geworden met vele gevarieerde activiteiten. 
 
KWALITEIT: 
Er werd voorzien in de behoefte van de doelgroep voor ontmoeting en het gezamenlijk 
ondernemen van activiteiten. Het blijft een uitdaging voor Stichting Roze Netwerk 
om deze voorziening kwalitatief op een goed peil te houden. 
 
ZICHTBAARHEID: 
De zichtbaarheid van de lesbo, homo, bi en transgender blijft een kwetsbare factor 
en moet een heel belangrijk aandachtspunt in deze regio blijven. 
 
DIVERSITEIT: 
Transgender: De diversiteit van doelgroepen onder de paraplu van Stichting Roze 
Netwerk is door de komst van Transgenders Hoorn vergroot en maakt het 
samenwerkingsverband nog completer. 
Jongeren: Stichting Roze Netwerk heeft geen 'jongerenorganisatie' onder de paraplu, 
maar heeft er is wel een jongerenwerkgroep, die een jongerenfeest tijdens de Roze 
Weken West-Friesland organiseert. 
Opsomming van doelgroep (roze gemeenschap) binnen Stichting Roze Netwerk: 
vrouwen, mannen, jongeren, senioren, ouders (met roze kinderen) en transgenders.  
 
PARTICIPATIE: 
We zullen ook in het jaar 2012 initiatieven ontwikkelen om de roze gemeenschap 
onderling sterker en weerbaarder te maken en zo goed mogelijk te laten participeren 
in de samenleving. 
 
 
 
                                           Namens het bestuur van 
                                           Stichting Roze Netwerk NHN 
 
 
 
 
 
 
                                           Piet Karsten (voorzitter). 
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STICHTING ALGEMEEN 
 
De Stichting Roze Netwerk is opgericht 23 februari 2010 te Hoorn. 

Samenwerkingsverband van meerdere lokale roze organisatie in de regio Noord-Holland 
Noord. De organisaties hebben zich verenigd 'onder de paraplu' van Stichting Roze 
Netwerk. Ten behoeve van de LHBT-emancipatie in deze regio. 
LHBT: Lesbo, Homo, Bi en Transgender. 

Deze roze organisaties zijn participanten van Stichting Roze Netwerk NHN. 
Doel: Zichtbaarheid, welzijn en participatie voor de roze gemeenschap 
in Noord-Holland Noord en in het bijzonder West-Friesland. 
Met 'roze' wordt bedoeld: lesbo, homo, bi en transgender. 
 
'Samen' is deze roze gemeenschap nog meer zichtbaar, sterk, doelgericht en actief! 

 

DOELEN 
 

De hoofddoelen zijn: zichtbaarheid, welzijn en participatie. 

01 ZICHTBAARHEID 
Vergroten van de zichtbaarheid van de roze gemeenschap in Noord-Holland Noord. 
Als roze gemeenschap meer 'één gezicht naar buiten' tonen middels gezamenlijke 
activiteiten: politiek, besturen, media en inwoners. 
Concreet: 
Presentatie van de participanten tijdens de Roze Weken Hoorn 2012 met een marktkraam, 
presenteren van informatie in verschillende bibliotheken, publicaties in de media en 
alle andere verdere activiteiten. 

02 WELZIJN 
Vergroting van het gevoel voor welzijn. Alle participanten Stichting Roze Netwerk 
hebben tevens een 'vangnetfunctie' voor de roze mensen. 
Veel mensen hebben in deze regio een onzichtbare emotionele onzekerheid zelfs nood 
over hun seksuele geaardheid en daarom hun positie in de eigen leefomgeving: 
familie, werk, school of in een woongemeenschap voor senioren. 
Realisering van meer steun en zorg zijn belangrijk. Steun voor de jongens en meisjes, 
mannen en vrouwen, senioren of ouders met een homoseksuele zoon of lesbische dochter 
of transgenderkind. De roze gemeenschap in deze regio moet zich gesteund en welkom 
voelen door de bestuurlijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van een 
sterk diversiteitsbeleid en in het bijzonder de homo-emancipatie. 
Concreet: 
Contacten met zakelijke partners: gemeente, plaatselijke organisatie (ANBO, Zorg en 
Welzijn, horecaondernemers, Art. 1), politie en scholen. 
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03 PARTICIPATIE 
Het vergroten van de maatschappelijke deelname aan de samenleving. De stichting met 
haar participanten richt zich met alle activiteiten op de emancipatie en de 
(achterstand)problematiek. 
Het regionale gemeentelijke LHBT-emancipatiebeleid is nog een witte blinde vlek! 
Ondanks het successen van de twee edities van Roze Week West-Friesland 2010 en 2011. 
Het blijft nog een aantal jaren vergen om deze witte vlek 'zichtbaar' meer roze in 
te gaan kleuren! 
De gemeenten zouden een gedegen LHBT-emancipatiebeleid moeten hebben.  
Concreet: 
De gemeentebesturen zullen de komende jaren voldoende informatie tot zich krijgen 
over de voortgang van de 'participatie van de roze gemeenschap' in haar gemeente. 
Er zullen gesprekken plaatsvinden met Stichting Roze Netwerk en de gemeente.  
Constructief contact is belangrijk en zal zorgen voor betere 'input' voor de 
betreffende gemeentebesturen.  

De onderliggende doelen zijn: ontmoeting, informatie en educatie. 

Dit zijn belangrijke onderdelen die de aandacht krijgen en waar actie op 
wordt ondernomen. 

01 ONTMOETING 
De aard van alle roze activiteiten is vooral gericht op ontmoeten. In de roze 
gemeenschap hier in Noord-Holland Noord is grote behoefte om elkaar te ontmoeten. 
Om deze kwetsbare groep een eigen veilige plek te bieden voor ontmoeting en gesprek. 
Ervaringen uit te wisselen. Elkaar ondersteuning te bieden. 
Er zijn terdege beperkende factoren voor ontmoeting en aantal bezoekers: 
- schroom: de schroom voor roze lokale mensen om openbare roze activiteiten 
  te bezoeken. 
  Veel lokale mensen zitten toch nog 'in de kast'  en zijn voorzichtig en selectief 
  met de outing hun persoonlijk leven binnen de familie, vriendenkring en op de 
  werkvloer met de collega's. 
- sociale media: dé digitale ontmoetingsplek. Voorheen was de dansvloer de 
  plek om elkaar te zien, maar de Facebook, Hyves en Twitter hebben dit deels 
  overgenomen. 
- bestedingsruimte: uitgaan kost geld en mensen gaan door de mindere economische 
  situatie spaarzaam met het geld om en maken keuzes. 
Concreet: 
Ontmoetingsavonden, caféavond, zondagmiddagcafé Roze Borrel, feestavond, familiedag, 
informatiebijeenkomsten, sport- en spel, scholierendebat, jongerenavond en roze 
oecumenische kerkviering. 

02 INFORMATIE 
Verstrekken van informatie en voorlichting over de aanwezigheid van seksuele 
diversiteit om zo de maatschappelijke acceptatie en verankering in de samenleving te 
vergroten. Door informatieverstrekking streven naar meer nuancering (voor)oordelen. 
Concreet: 
Website, flyer, poster, nieuwsbrief, informatiebijeenkomst en scholierendebat. 
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03 EDUCATIE 
Ondersteuning en versterking van de kwaliteiten van de participanten onderling. 
Ontwikkeling van kwaliteiten op gebied van: bestuur, organisatie, communicatie en 
financiën. 
Concreet: 
Projectteam Roze Weken West-Friesland: leden van bestuur Stichting Roze Netwerk, 
kaderleden van de participanten en medewerkers & vrijwilligers voor ondersteuning 
van elkaars initiatieven en onderlinge scholing. 
Verder mogelijk aanbod van gastspreker, workshop, cursus. 

 

GESCHIEDENIS 
 
 
Er is na de eerste bijeenkomst van het Roze Netwerk d.d. 08-10-2009 in 
de Drommedaris in Enkhuizen een activiteitenstroom in gang gezet. 

Alle belangengroepen uit Noord-Holland Noord waren deze avond present en spraken 
duidelijk de wens uit om te zoeken naar mogelijkheden van samenwerking in groter 
verband. 

De aanwezige wethouder van Enkhuizen de heer Klaas Kok gaf aan dat de gemeenten, 
organisaties en fondsen heus wel bereid zijn om actie te ondernemen voor sponsoring 
en/of homobeleid, maar dan zullen al de (kleine) belangengroepen wel een 
gezamenlijke vuist moeten maken. En dat hebben ze gedaan. 
Er is actie ondernomen. En het is gelukt! 

De behoefte naar 'gezamenlijkheid' en het advies van de wethouder van Enkhuizen 
hebben we als bestuur van het Roze Netwerk niet laten liggen. 
 
Met een aantal personen en mét ondersteuning van PRIMO NH (Pim Ligtvoet en Winny 
Veldhuijzen) destijds is er direct actie ondernomen en is er een tweede bijeenkomst 
voor alle belangengroepen d.d. 14-01-2010 in Alkmaar georganiseerd. 

Deze tweede bijeenkomst resulteerde in de oprichting van het 
'Stichting Roze Netwerk Noord-Holland Noord'. 
Een hele belangrijke stap in de richting naar een samenwerkende overkoepelende 
roze organisatie met een grotere draagkracht en reikwijdte. 
En zal als gesprekspartner naar buiten toe (burgers en gemeenten) gaan functioneren. 
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ORGANISATIESTRUCTUUR  
 
Samenwerkingsverband van meerdere roze organisatie in de regio Noord-Holland Noord. 
De organisaties hebben zich verenigd 'onder de paraplu' van Stichting Roze Netwerk. 
 
De participanten zijn autonoom: bestuurlijk en financieel. 
Ze participeren in Stichting Roze Netwerk. 
Ze zijn geen lid en betalen geen contributie. 
 
Er is een samenwerkingsconvenant met een huishoudelijk reglement bestemd voor het 
bestuur en participanten, maar ook tussen de participanten onderling. 
De participanten hebben middels een vragenlijst in 2010 verwachting en wensen 
aangegeven. Het stichtingsbestuur heeft de inbreng omgezet in een 
samenwerkingsconvenant. 
Dit convenant is definitief gemaakt en door de participanten ondertekend. 
Dit convenant heeft geen juridische waarde, maar is een intentieverklaring voor 
samenwerking van de participanten en Stichting Roze Netwerk.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spinnenweb van 
Stichting Roze Netwerk 
met de participanten. 
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De volgende participanten van Stichting Roze Netwerk zijn onderdeel van dit 
samenwerkingsverband: 
 

01 LaFemme 

   - voor lesbische en biseksuele vrouwen te Hoorn 
   - lafemmevrouwenfeesten.nl 

02 Homo Praat- en Gezelligheidsgroep (HPG)  

   - voor homoseksuele mannen in regio West-Friesland 
   - hpgwf.nl 

03 WFGAY.NL 

   - voor lesbo's, homo's, bi's en transgenders in regio West-Friesland 
   - wfgay.nl 

04 Roze Senioren West-Friesland 

   - voor roze ouderen in regio West-Friesland  
   - rozeseniorenwf.nl 

05 Ouders Roze Kinderen 

   - voor ouders met roze kinderen (homoseksuele zoon, lesbische dochter, transgenderkind) te Hoorn 
   - oudersrozekinderenwf.nl 

06 ANBO Roze Groep Schagen 

   - voor roze ouderen te Schagen 
   - rozenetwerknhn.nl/anborozeschagen 

07 OGAY SCHAGEN 

   - voor lesbo's, homo's en bi's te Schagen 
   - ogayschagen.nl 

08 Transgenders Hoorn 

   - voor travestieten/crossdressers, transgenderisten en transseksuelen te Hoorn  
   - transgendershoorn.nl 
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ACTIVITEITEN 
 2012 
 
DATUM ACTIVITEIT INFORMATIE ORGANISATIE LOCATIE 
5 jan Projectteam 

vergadering 
voorbereiding door 

werkgroep 
Roze Weken WF 2012 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

 

Café Charlies 
Hoorn 

15 mei Jaarvergadering 
Roze Netwerk 

agendapunt: 
samenwerkingsconvenant 
huishoudelijk reglement 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

 
 

Eetcafé 
Piet Pann 
Schagen 

17 sep Rabo 
Fietssponsortocht 

nummer KvK: 37162143 stichtingsbestuur Kamer van 
Koophandel 

Hoorn 
24 sep Vrouwenfeest 

Roze Weken WF 
feest met livemuziek LaFemme Het Huis Verloren 

Hoorn 
24 sep 

-> 
08 okt 

Bibliotheek 
Roze Weken WF 

twee weken lang 
presentatietafel 

literatuur met roze 
signatuur 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

Deelname van 22 
bibliotheekvestigingen 

bibliotheken 
in West-Friesland 

Purmerend 

25 sep Informatiemarkt 
Roze Weken WF 

 

3 kramen op 
koopzondagmarkt met de 
participanten samen met 
Art. 1 en Landelijke 
politie Roze in Blauw 

werkgroep 
'markt' 

 

binnenstad 
Hoorn 

25 sep  Opening 
Roze Weken WF 

Blaaskapel 'de 
Notenkrakers' als muzikale 

omlijsting 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

 

binnenstad 
Hoorn 

25 sep Roze Senioren 
Roze Weken WF 

 

Ontmoeting en gesprek voor 
senioren: dames en heren 
Gastspreker, hapjesbuffet 
en Indonesische dansgroep 

Roze Senioren 
West-Friesland 

met de West-Friese 
Seniorenambassadeur 

Café Charlies 
Hoorn 

28 sep Ouders 
met roze kinderen 

Roze Weken WF 

Informatiebijeenkomst 
Gastsprekers met ouders en 

stellingen 

Ouders met een 
homoseksuele zoon of 
lesbische dochter 

Het Huis Verloren 
Hoorn 

30 sep VMBO-scholierendebat 
Clusius College 
Martinus College 

RSG 

Debatbattle met 2 
dagvoorzitters en jury en 

3 roze stellingen 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

Art.1 
JC Inventas 

JC Inventas 
Stede Broec 

30 sep Jongerenfeest 
Rainbowparty 

Jongerenfeest door een 
jongerenwerkgroep 
georganiseerd 

Jongerengroep 
JC Inventas 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

JC Inventas 
Stede Broec 

1 okt Gay & Lesbian 
Film Festival 

vertoning van 4 films 
met een roze signatuur 

2 lesbianfilms 
2 gayfilms 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

Cinema Oostereiland 
 

Cinema 
Oostereiland 

Hoorn 

     
1 okt WFAGY Feest 

Roze Weken WF 
Feest voor iedereen 
man vrouw jong oud 

WFGAY  De Kermis 
Hoorn 

2 okt Sport & Spel 
Roze Weken WF 

Zumba Dance Workshop 
Dansinstructice 
geeft workshop 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

 

Sportzaal 
de Schalm 
Westwoud 

2 okt Familiedag 
Benefietoptreden 
van de liveband 
'2nd Door Left' 

Familie, vrienden en 
collega's nodigen hun roze 

dierbare uit. 
 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

 

Cafézaal 
de Schalm 
Westwoud 

8 okt Expositie Inbreng van kunstwerken en 
eigen creaties 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

Het Huis Verloren 
Hoorn 

8 okt Slotfeest 
Roze Weken WF 

Afsluiting 
Trekking loterij 

liveband 'Oor tot Oor' 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 

 

Het Huis Verloren 
Hoorn 

9 okt Wandelen 
Roze Weken WF 

Wandelroute door de 
binnenstad van Hoorn, 

LaFemme West-Friesland 
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havens en Markerwaarddijk 
9 okt Brunch 

Roze Weken WF 
Brunch 

Ontmoeting & Gesprek 
werkgroep 
'brunch' 

Noorderkerk 
Hoorn 

9 okt Roze Oecumenische 
Viering 

Roze Weken WF 

Viering met voorgangers,  
twee koren en pianist 

werkgroep 
'oecumenische viering' 

Noorderkerk 
Hoorn 

10-10 Afterparty 
Roze Weken WF 

Nazit voor alle 
werkgroepen, medewerkers 

en bezoekers 

stichtingsbestuur 
stichtingsbestuur 

Roze Netwerk 
 

Café Charlies 
Hoorn 

03-10 Projectteam 
vergadering 
Roze Weken WF 

evaluatie 2012 
'champagnemoment' 
voorbereiding 2013 

stichtingsbestuur 
Roze Netwerk 
Werkgroep 
Medewerkers 

Steenuil 
Venhuizen 

 
 

EXTERNE RELATIES 
 
De volgende externe contacten zijn van belang geweest: 
  
BELEID & POLITIEK ONDERNEMING & BEDRIJF ORGANISATIE OVERIGEN 
Initiatiefgroep 
Provincie NH  

 

Het Huis Verloren Hoorn 
Café Charlies Hoorn 

De Kermis Hoorn 
Café Piet Pann Schagen 

Swisher Zwaagdijk 
 
 

Cinema Oostereiland 
Kerkenraad Hoorn 
Bibliotheken Hoorn 

Bibliotheek Purmerend 
Bureau Discriminatiezaken 
Jongerencentrum Inventas 
Politie Roze in Blauw 

Landelijk Platform Roze 50+ 
Clusius College 
Martinus College 
RSG Enkhuizen 

Informatiemarkt Hoorn 
Politie Hoorn 

 
Er is een uitbreiding van externe contacten vergeleken met het vorige jaar. 
Vooral de contacten met de scholen van Voortgezet Onderwijs en Jongerencentrum 
Inventas zijn steviger geworden. Tevens hebben we meer contacten (advertenties) met 
ondernemingen en bedrijven. Helaas hebben we met de West-Friese gemeenten inhoudelijk 
nog geen ingang gevonden. Het uitbouwen van externe contacten vraagt veel tijd en 
energie en is blijft een speerpunt voor de komende 3 jaren. 
 

MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS   
 
Een medewerker heeft een taak binnen de organisatiestructuur en heeft daar 
een verantwoordelijkheid in zoals: werkzaam in projectteam. 
De medewerkers hebben samen met het stichtingsbestuur de activiteiten goed 
georganiseerd. De activiteiten hadden voldoende tot goede kwaliteit. 
Het aantal medewerkers is nog beperkt en zal verder moeten worden uitgebreid. 
 
Een vrijwilliger wordt ingezet voor kleinere zaken en heeft een taak met 
een eenmalig karakter zoals: 
fotoreportage maken, flyeren, poster ophangen. 
Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgebreid, maar blijft beperkt en zal verder 
moeten worden uitgebreid. 
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PR & COMMUNICATIE 
 
MEDIA: 
Er is een goede aandacht geweest in de media van: lokale, regionale en een enkele 
landelijke media. Het doel 'zichtbaarheid' is ruimschoots bereikt. 
 
DRUKWERK: 
Folders algemeen, folders specifiek, programmaboekjes, visitekaartjes, zeildoeken. 
 
WEBSITE STATISTIEKEN 2011:  'Een geweldig resultaat!' 
 
Unique visitors: 2.577 (in 2011 het aantal 1.767) 
Dit is de kolom van de 'unieke' bezoekers. 
Het aantal bezoekers op de website.  
 
Number of visits: 3.746 (in 2011 het aantal 2.706) 
Dit is de kolom van het totaal aantal bezoekers.                  
 
Hits: 100.314 (in 2011 het aantal 63.459) 

Dit is de kolom waar alle klikken binnen de website zijn geregistreerd.  
 
Resultaat: Kleine teruggang van websitebezoek. Het is nog te vroeg om een 
echt conclusie te trekken. Het is pas het tweede jaar dat de website online 
is. Zijn dit de vaste bezoekers? Zullen deze aantallen zich handhaven? 
Het resultaat van 2013 zal meer inzicht geven. Belangrijk is om een vaste 
groep bezoekers te hebben. Het blijkt dat de afbeeldingen Roze Weken WF en 
de agenda het meest worden bekeken. 
 
Jaaroverzicht 2012 bezoek website Stichting Roze Netwerk:  
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VEILIGHEID 
 

De veiligheid van de bestuursleden stichting, participanten, medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers van de activiteiten heeft prioriteit. 
Enige ongerustheid over agressie en geweld naar een homo of lesbo is in kleinere of 
grotere mate bij de roze betrokkenen aanwezig geweest. 
 
Bij de locatie worden posters, roze ballonnen en een groot zeildoek opgehangen. 
We zijn duidelijk zichtbaar. Toch is enige alertheid wel gewenst. 
Voor deze tweede editie van de Roze Weken West-Friesland heeft het stichtingsbestuur 
samen met de Politie Hoorn de activiteiten doorgesproken. En het bestuur heeft de 
politie op de hoogte gebracht van alle activiteiten twee weken lang. 
Er is volgens het veiligheidsplan gewerkt. 
Gelukkig hebben zich geen calamiteiten, schade of onvoorziene situaties van 
onveiligheid voorgedaan. 
 
 
 

 
WERVING VAN GELDEN 

 

Er is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het plan betreffende 
'werving van gelden'. Er moet een voldoende structurele basis van inkomsten zijn. 
En dit is nog niet verwezenlijkt. Maar toch hebben we meer gelden door 'eigen 
inspanning' ontvangen. 
Zie verder voor de exacte bedragen het volgende hoofdstuk 'jaarrekening'.  
 
  

'EXTERNE INKOMSTEN' 
 
SUBSIDIES:      (de subsidies komen geheel ten goede aan het project) 
* Subsidie ontvangen van de volgende gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, 
  Koggenland, Medemblik en Stede Broec. Afwijzing van Opmeer gehad. 
 
FONDSEN:       (de fondsen komen geheel ten goede aan het project) 
* Geen fondsen. Afwijzing van Oranje Fonds en het Blauwe Fonds gehad. 
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EIGEN INSPANNING 
 

ENTREEGELDEN: (entreegelden geheel ten goede aan het project) 
* Bij het slotfeest en Zumba Work Out zijn er inkomsten van de entreegelden. 
 
ACTIES:    (de inkomsten van de acties komen ten goede aan Stichting Roze Netwerk) 
* In september hebben 5 personen meegedaan met Rabobankfietssponsortocht. 
* De loterij was een succes, maar er waren toch ook nog teveel loten onverkocht. 
  De extra inzet heeft gewerkt. 
 
ADVERTENTIES:  (de inkomsten van advertenties komen ten goede aan het project en) 
* Dit jaar hebben we veel meer advertentie-inkomsten kunnen ontvangen. 
  De extra inzet heeft gewerkt. 
 
DONATIES:  (de inkomsten komen geheel ten goede aan Stichting Roze Netwerk) 
* Meerdere (anonieme) donaties zijn gedaan. 
 
  

ANBI 
Beschikking ANBI is gerealiseerd in februari 2011: 
Er is door de stichting een aanvraag voor een beschikking bij de ANBI gedaan: 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
De aanvraag ging via de belastingdienst. Met deze beschikking is het Roze Netwerk 
fiscaal aangemerkt als een ANBI-stichting. 
Met deze status geldt dat giften van 'vrienden', weldoeners of sympathisanten 
aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. 
De ANBI-status verlaagt de drempel om giften aan de stichting te doen. 
 
We spreken bedrijven, organisaties en eigen persoon aan op een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en vragen om dit 'vorm te geven'. 
Doe een periodieke gift van 5 jaar aan Stichting Roze Netwerk met ANBI-status met 
een belastingvoordeel van maar liefst 40%. Helaas nog geen melding ontvangen. 
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JAARREKENING 
 
Stichting Roze Netwerk heeft in haar derde jaar de jaarrekening met een positief 
saldo kunnen afsluiten. 
 
Stichting Roze Netwerk is vrijgesteld voor omzetbelasting. 
Dit betekent dat er geen BTW verrekeningen hoeven te geschieden. 

Alle ontvangen gelden van de stichting  zullen worden besteed ten behoeve van 
Stichting Roze Netwerk. 
Inkomsten: subsidie, fondsen, donaties, entreegelden. 
Uitgaven: website, drukwerk, porto, kunst & cultuur, rekening Kamer van Koophandel, 
zakelijke rekening Rabobank, organisatie, activiteiten. 

De volgende uitgavenposten zijn niet in de jaarrekening opgenomen: 
Reiskosten, telefoonkosten (vast en mobiel), computerkosten (hardware en software), 
salariskosten (Stichting Roze Netwerk werkt uitsluitend met vrijwilligers) én de 
tijdsinvestering van alle medewerkers. 
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MEERJARENBELEID 

 
De uitdaging om is de doelen die Stichting Roze Netwerk zich heeft gesteld in 
2013 te halen: zichtbaarheid, welzijn en participatie. 
Maar ook structurele inkomsten om de projecten en activiteiten te financieren. 
 
Graadmeters zijn: 
 
* Aantal actieve participanten            :  8 
* Aantal actieve medewerkers              : 20 
* Aantal actieve zelfstandige werkgroepen : 10 
* Aantal bezoekers bij Roze Weken WF      : 700 
* Inkomsten in euro's                     : 10.000 
  - West-Friese gemeenten (politiek) 
  - Fondsen (extern) 
  - Advertenties (bedrijven) 
  - Donaties (particulier) 
* Aantal aanwezige participanten bij 
  de jaarvergadering in juni              : 8 
 
 
De algemene, wat moeilijker vast te stellen, graadmeters zijn: 
* Voldoende verbondenheid tussen de participanten onderling. 
* Voldoende uitwisseling onderling van informatie en ideeën. 
  Zowel de participanten als het stichtingsbestuur zal in 2013 een tussenbalans 
  gaan opmaken. De mogelijkheid om een 'tevredenheidsonderzoek' te houden wordt 
  door Stichting Roze Netwerk onderzocht. 
  
De eerste drie jaren van Stichting Roze Netwerk zijn vooral jaren geweest van: 
             * kennismaken onderling participanten. 
             * Project Roze Weken West-Friesland 
             * Verwachtingen en wat zijn de functies en taken. 
             * Ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden en de inzet daarvan. 
 
Dit is een doorgaand proces voor een langer termijn. Voor veel mensen is dit tweede 
jaar opnieuw  geweldige ervaring geweest. Er is een voldoende tot goed resultaat 
behaald en dit alles heeft een voldoende stevige basis gelegd om Stichting Roze 
Netwerk verder te ontwikkelen. 
 
In het jaar 2013 zullen de volgende acties worden ondernomen: 
 
* Verdere ontwikkeling van Samenwerkingsconvenant: concept 'aspirant-participant' 
* Uitvoering project Roze Weken West-Friesland 
* Versterken van het projectteam Roze Weken WF (communicatie, werkgroepen)   
* Extra inzet op West-Friese gemeentebesturen en politieke partijen 
  realisatie regionale bestuurlijke samenwerking 'Platform LHBT West-Friesland'. 
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AANBEVELINGEN 

- Organisatiekader: 
Het ontwikkelen van een breder organisatiekader voor het belangrijkste project van 
Stichting Roze Netwerk om de jaarlijkse voortgang te garanderen: 
Roze Weken West-Friesland 
De aanbeveling is om het organisatiekader uit te breiden met meerdere personen. 
De vele taken worden op deze manier beter verdeeld.  
Door deze gewenste verbreding van de organisatie is er een mindere kwetsbaarheid in 
continuïteit en zo een betere waarborg voor een jaarlijks project. 
 
- Jongeren 30-: 
 Plek voor jongere homo's en lesbo's van 30 jaar en jonger genoemd '30-' 
 Een activiteit voor jongeren én door de jongeren zelf georganiseerd. 
 
- Bibliotheek: 
Consolidering van aanwezigheid van presentatietafel met roze literatuur in 
meerdere bibliotheken: West-Friesland en Waterland. 

- Sport & Speldag: 
Consolidering Sport & Speldag. Een sportieve plek om elkaar ontmoeten. 
 
- PR & Communicatie: 
Meerdere advertenties in de regionale dag- en weekbladen. Je hebt dan zekerheid en 
controle over plaatsing en de juiste inhoud van de publicatie. Je bent dan minder 
afhankelijk van de goodwill en soms de willekeur van de redacties van de. 

- Samenwerkingsconvenant: 
Het toetsen van het samenwerkingsconvenant en mogelijk uitbreiding van artikelen.  
  
- Werving van gelden: 
Het plan 'werving van gelden' om structurele inkomsten te genereren moet worden 
aangescherpt. Inkomsten van: gemeenten, fondsen, entreegelden, acties, 
advertenties en donaties. 
 
- Veiligheid: 
De veiligheid van alle betrokken personen krijgt extra aandacht. 
Voor de derde editie van de Roze Weken WF in 2012 zal het stichtingsbestuur samen 
met de Politie Hoorn de veiligheid een prominente plaats in de algemene organisatie 
geven. Het veiligheidsplan wordt hiervoor aangepast. 
 
- Gemeentesubsidie: 
In deze tijd van sanering zal er extra inspanning door Stichting Roze Netwerk worden 
geleverd om de West-Friese gemeenten en de politieke partijen nog beter te informeren 
over de activiteiten. Er zal worden gezorgd dat de ontvangende partijen voldoende 
'input' zullen krijgen. Een belangrijk doel is ook om een grotere belangstelling bij 
de gemeentebesturen te wekken. En onderzoek te doen naar een eventuele (toekomstige) 
bijdrage van deze gemeentebesturen. Gesprekken met gemeente Hoorn betreffende het 
actieplan Koploperschap (€ 60.000 geoormerkt LHBT-geld voor emancipatie beschikbaar) 
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SLOT 
 

Het derde jaar is voor Stichting Roze Netwerk een bewogen en spannend jaar geweest. 
Er zijn veel vragen en onzekerheden aan vooraf gegaan. 
 
VRAGEN: 
Zal het allemaal opnieuw lukken? Is er voldoende interesse en loyaliteit van de 
participanten naar Stichting Roze Netwerk? Hebben we voldoende inkomsten om kwaliteit 
in aanbod te garanderen? Komen er voldoende bezoekers op de activiteiten af? 
Vergroten we echt de zichtbaarheid en het welzijnsgevoel van de roze mensen, om nog 
beter te kunnen participeren in de samenleving? Hebben we de West-Friese LHBT-groep 
het gevoel gegeven niet alleen te staan en zo zelfvertrouwen te geven? 
 
ANTWOORDEN: 
In alle bescheidenheid kan worden melden, dat op alle bovenstaande vragen met een 
'ja' kan worden beantwoord. Het is allemaal voorspoedig en naar tevredenheid 
verlopen. Er is een heel concreet aan het hoofddoel gewerkt om de zichtbaarheid te 
vergroten het is voor een groot deel voor dit moment gelukt. We bouwen voort op wat 
we al hebben bereikt.  
 
 
TOEKOMST:  
Sinds de roze conferentie 'West-Friesland uit de kast!' van 8 oktober 2009 in 
de Drommedaris van Enkhuizen zijn er tal van roze initiatieven genomen en uitgevoerd. 
Er ontwikkelt zich langzaam maar toch een zekere West-Friese roze cultuur? 
We zijn op de goede weg, maar het is een proces van de lange adem. En dan nog. 
Steeds weer zullen de nieuwe aankomende generaties moeten worden bereikt. 
Kwaliteiten als geduld en volharding zullen op de proef worden gesteld. Steeds weer. 
Met veel vertrouwen gaan we de komende jaren tegemoet. Er moet nog veel werk worden 
verzet. De 'verankering' in de samenleving is een voortdurend proces. 
En zal ieder jaar steeds weer flink moeten aangeduwd worden. Blijf volharden! 
 
    
                                   Namens het Bestuur 
                                   Stichting Roze Netwerk NHN 

                                   Piet Karsten (voorzitter) 
                                   George Goorsenberg (secretaris) 
                                   Kora van Eikeren (penningmeester)                                 

                             


