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Jaarverslag 2016
2016 is een belangrijk jaar. Ons verleden enTitel
onze toekomst
in dit jaar samen. We kijken
van ditkomen
document
terug op een prachtig verleden en constateerden
op
onze
Ontmoetingsdag
Ondertitel van dit document in Baarn dat we ons
mogen herbronnen, heruitvinden om zo samen met het CHJC in de komende jaren een nieuwe
christelijke LHBT-beweging te vormen.
Binnen de vereniging
Regio en landelijke Onmoeting
In 2016 zijn er in de regio weer veel activiteiten georganiseerd in de regio’s. Vanuit de
samenwerking met het CHJC zijn de regio-activiteiten van beide clubs voor alle leden
toegankelijk. Verder is er in 2016 ook gerealiseerd dat in regio Noord, regio West en regio
Midden er praktisch sprake is van gezamenlijke activiteiten en regiocontactpersonen.
In regio Noord is het een samengaan, in regio Midden zijn onze RCP-ers degenen die voor
zowel CHJC als ContrariO organiseren en in regio West wordt er met deels een nieuw team een
herstart gemaakt. De in 2015 ontstane Vrouwenregio heeft ook nauwe contacten met de
vrouwen van CHJC. We moeten wel zeggen dat samenwerken vaak ook een ‘must’ is,
aangezien er anders geen activiteiten zijn. Het is namelijk lastig om voldoende
regiocontactpersonen te vinden. Dus veel wordt gedragen door oude en bekende ‘schouders’.
In 2016 hebben wij in het voorjaar onze ontmoetingsdag gehad georganiseerd door regio West,
met een mooie rondleiding door Rotterdam. Regio Oost heeft een prachtige actieve dag
georganiseerd net voor de zomer. En in november hebben we onze jaarlijkse Open Dag gehad
in Baarn.
Het klapstuk was wellicht wel het gezamenlijke feest van ContrariO en CHJC als start van het
seizoen 2016/2017. Het weer was zo mooi dat we heerlijk aan de gracht bleven en de dansvloer
binnen ietwat leeg bleef. De opkomst was heel goed.
Caritas
In 2015 zijn de twee gespreksgroepen meerdere malen bij elkaar gekomen. De noodzaak van
ouders en betrokkenen om over hun kinderen en geliefden te kunnen spreken is groot. Door in
een besloten en veilige omgeving over homoseksualiteit en geloof te kunnen spreken komen
ouders/betrokkenen een stap verder.
Communicatiecommissie en Nieuwsbrief
In 2016 hebben de mensen van de communicatie ook hard gewerkt. Zonder Alfred Scholten en
Arie Gelderblom en de mensen van het ContrariO Magazine hadden wij geen communicatie
intern en extern.
De app die we in 2015 zijn gaan uittesten heeft in 2016 geen vervolg gehad.
Verder is er in 2016 in het voorjaar uitgekomen, aangezien er in 2015 geen magazine is
uitgekomen.
Bestuur
In 2016 zijn Gert-Jan van Leeuwen en Dirk van Duijvenbode officieel tot het bestuur
toegetreden. In 2016 is Monique Heger in het bestuur gaan meedoen. In 2016 heeft Geert Jan
Bieleman na jaren trouwe dienst afscheid genomen. Hij is nog wel de financieel administrateur
van ContrariO. In 2016 heeft Nelie van der Velde ook aan te geven te willen stoppen als
bestuurslid. Zij zal voorlopig nog wel de secretariaatsactiviteiten blijven uitvoeren.
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Buiten de vereniging
Externe contacten
In 2015 hadden we al geconstateerd dat er nieuwe spelers zijn in christelijke LHBT-land. Met de
Stichting Verscheurd hebben we in 2016 ook weer een constructief contact gehad. Na een
eerste kennismaking met Weerbaar in Seksualiteit hebben we in 2016 geen actief contact
gehad met hen. Met Homo in de Klas hebben we contact via de LCC Plus projecten.
Belangrijk is om te constateren dat de externe contacten met collega LHBT-organisaties open
zijn, maar dat de contacten met politiek en kerken minimaal zijn. Dit hadden we in 2016 ook al
geconstateerd. In 2016 heeft het ons aan organisatiekracht ontbroken om hier verder vorm aan
te geven. In 2016 zijn we onze bijdrage gegeven bij de gesprekken rondom het beleid inzake
LHBT-ers in de Nederlandse Gereformeerde Kerken.
We worden we regelmatig door zowel christelijke en seculiere media benaderd. Zo hebben we
in 2016 meegewerkt aan het themanummer van Koers over homoseksualiteit. Verder heeft er
een reactie gestaan in de Volkskrant en hebben we ingezonden brief gestuurd naar het
Reformatorisch Dagblad i.v.m. hun eenzijdige berichtgeving rondom Hart van Homo’s. Verder
zijn er ook radio-bijdragen bij Groot Nieuws Radio.
Hieronder nog een aantal zaken waar wij samen met of als ContrariO aan deelgenomen
hebben:
 EO-jongerendag door Festivalgroep (juni)
 Activiteiten ContrariO in de samenwerking met LCC+ (doorlopend)
 Like and Share meeting van de EO (september)
 Contacten CHJC (doorlopend)
Samenwerking met CHJC
In 2016 zijn we zoals al eerder genoemd de samenwerking met het CHJC aangegaan. Als
besturen hebben we meerdere malen met elkaar gesproken. Actieve acties waren het
gezamenlijke feest, openstellen van elkaars activiteiten en elkaar actief helpen.
Zowel het bestuur van ContrariO als CHJC vindt een verregaande samenwerking noodzakelijk.
Op de Algemene Leden Vergadering in oktober 2016 van het CHJC hebben de leden besloten
om samen te willen gaan met ContrariO. Als bestuur juichen we dit besluit toe en hebben we
besloten om een stuurgroep met werkgroepen in te stellen om het samengaan in 2017 te
kunnen realiseren. Zowel de doelstellingen van de beide verenigingen als de realiteit van steeds
minder betrokkenheid binnen beide verenigingen maken dat samengaan nodig is en nieuwe
kansen biedt.
LCC Plus Projecten
In 2015 hebben de LCC+ projecten weer een subsidie voor de periode van 2015 t/m 2017 van
het ministerie van OCW ontvangen. Aan deze subsidieaanvraag heeft Wim van den Engel een
stevige inhoudelijke bijdrage gegeven. De subsidies worden ingezet voor de volgende
projecten:
1. Met ons allen: emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’ers in evangelische en
reformatorische kring
2. Voor U niet verborgen: emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in
christelijke kring
3. Homo in de Klas: voorlichting binnen scholen over seksuele diversiteit
De LCC+-projecten zijn een samenwerkingsverband van LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre
en de Holy Females. In 2016 is er veel consternatie geweest rondom het debat in de Tweede
Kamer naar aanleiding van kamervragen over Hart van Homo’s. De subsidie aan Hart van
Homo’s is stopgezet. De subsidie aan de LCC Plus projecten kon gewoon doorgaan na de
nodige administratieve zaken.
European Forum of LGBT Christian Groups
In 2016 is ContrariO lid geworden van ‘The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Christian Groups’ Dit is een Europese oecumenische beweging voor lbhti-ers die
zich inzet voor gelijkheid en inclusie van lhbti-ers binnen de kerken.
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De voorzitter heeft de jaarlijkse conferentie bezocht in Zweden. Lidmaatschap van het Europees
Forum is met name belangrijk om ons solidair te verklaren met alle christelijke lhbti-ers in
Europa. Met name in Oost Europa is er vanuit de Orthodoxe kerken een lobby om wetgeving
rondom huwelijk en gezin zo aan te passen dat lhbti-ers worden uitgesloten. Er wordt daarvoor
veel met ‘traditionele gezinswaarden’ geschermd. Het Europees Forum rust lhtbi-ers toe en
voert ook een actieve lobby in Europa. Waarschijnlijk zal in 2017 het Europees Forum ook als
NGO worden erkend bij de Raad van Europa.
Voor meer informatie over het Europees Forum: https://www.euroforumlgbtchristians.eu/
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Jaarplan 2017
De kern van het Jaarplan 2017 vormt het komen tot een nieuwe christelijke LHBT Beweging.
Er is een stuurgroep met een aantal werkgroepen geformeerd.
De stip op de horizon is een beweging die christelijke lhbt-ers verbindt, motiveert en fris en
fruitig is. Wij vinden het mooi als christelijke lhbt-ers in beweging zijn met elkaar en zien daarbij
drie speerpunten:
 Ontmoeting voor en door christelijke lhtb-ers
 Visie op geloof en lhtb-er zijn
 Belangenbehartiging
Er is een draaiboek met dit jaar concrete stappen te kunnen maken op deze thema’s. Het
proces dient een proces van co-creatie te zijn Vandaar dat we jullie hebben opgeroepen om
deel te nemen aan het proces.
We spreken expres over een beweging, aangezien een beweging bestaat uit betrokkenen die
datgeen doen waar ze hart voor hebben en heel veel plezier aan beleven. We zien dit proces
van met elkaar bouwen aan de beweging als een eerste stap om samen pratend, denkend,
schurend, zoekend invulling te geven aan een mooie club die er is voor christelijke lhbt’s en de
christelijke gemeenschap.
Doel: In november 2017 word de besluitvorming om te komen tot één christelijke lhbt-beweging
voorgelegd aan de ALV-en van ContrariO en CHJC.
De nieuwe christelijke lhbt-beweging kenmerkt zich door drie kernpunten:
1. Ontmoeting voor en door christelijke lhtb-ers
2. Visie op geloof en lhtbi-er zijn
3. Belangenbehartiging
De nieuwe christelijke lhbt-beweging is formeel een rechtspersoon, maar in doen en laten is zij
een beweging waarbij leden zichzelf organiseren en ontmoeten. Social media is de backbone
voor communicatie en organisatie. Naar buiten toe is de beweging positief actief richting
christelijke lhbt-ers, kerken en de christelijke omgeving.
Tijdspad:
maand
november 2017
oktober 2017

september 2017

Activiteit

verantwoordelijken

Besluitvorming over nieuwe christelijke LHBTbeweging en de bijbehorende structuur, plannen
en speerpunten.
Voorgenomen besluiten zijn afgerond en klaar
voor de ALV:
- Statuten: visie/missie/structuur nieuwe
beweging
- Visie op geloof en lhtb-er zijn
- Plan voor speerpunt: ontmoeting
- Plan voor speerpunt: belangenbehartiging
- Communicatiestrategie t.b.v. leden, lhbters en belangenbehartiging
- Verdienmodel en financiën

ALV-en van ContrariO en
CHJC

Conceptstukken zijn afgerond en zijn klaar ter
besluitvorming in de gezamenlijke besturen:
- Statuten: visie/missie/structuur nieuwe
beweging
- Visie op geloof en lhtb-er zijn
- Plan voor speerpunt: ontmoeting
- Plan voor speerpunt: belangenbehartiging
- Communicatiestrategie t.b.v. leden, lhbters en belangenbehartiging

Stuurgroep en
werkgroepen
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April, mei en juni
2017



15 maart 2017






22 februari 2017



Bijeenkomsten van de stuurgroep om het
proces te volgen, bij te sturen en te stimuleren.
Duidelijke opdrachtbeschrijving aanwezig
en werkgroepen opgestart
Gezamenlijke nieuwsbrief rondom fusie
gerealiseerd.

Stuurgroep

Duidelijke opdracht beschrijvingen maken
Werkgroepen samenstellen: mensen werven en bemensen
Nieuwsbrieven over totstandkoming
nieuwe christelijke lhbt-beweging

Coórdinatoren
Coördinatoren en
stuurgroep
Coördinatoren

Werkgroepen met
stuurgroeplid.

Structuur proces:
Om te komen tot een nieuwe christelijke lhtb-beweging is er gekozen voor de volgende
structuur:
Rol
Coördinatoren

Wie
Voorzitters

Stuurgroep

Besturen en leden

Werkgroepen

Stuurgroepleden en
leden.
Lid van stuurgroep in
werkgroep

Trekker

Taak
Het coördineren, bewaken en stimuleren van
het proces
Hoofdverantwoordelijk voor het proces en voor
de totstandkoming van de plannen.
Op basis van de opdracht plannen maken.
In een werkgroep zit altijd een stuurgroeplid
die de linking pin vormt en procesbewaker is.

Werkgroepen actielijst:
Onderwerp
Gezamenlijke nieuwsbrief

Opdrachtbeschrijving
 Format Nieuwsbrief voor de gezamenlijke verenigingen
 Medewerkers nieuwsbrief aan elkaar
koppelen

Wanneer klaar
28 februari 2017

Werkgroep Financiën




Voorstel voor financiële huishouding
Voorstel voor financiële samenvoeging vereniging

1 juli 2017

Werkgroep
visie/missie/doelstelling/sta
tuten



Visie/missie/doelstelling

1 juli 2017




Voorstel Juridische rechtspersoon
Voorstel Structuur beweging (landelijk en regio)
Voorstel Statuten

1 september 2017

Nieuwe verdienmodel bedenken:
vormen van lidmaatschap of betaling
bij activiteiten

1 september 2017

Voorstel landelijke activiteiten/dagen
Organiseren activiteiten voor leden
Soorten activiteiten passend bij fase,
leeftijd en doelgroep

1 september 2017


Werkgroep Verdienmodel

Werkgroep
Ontmoeting
(interne activiteiten)
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Werkgroep
belangenbehartiging
(extern)



Voorstel strategie van belangenbehartiging
o stakeholders bepalen
o strategie bepalen
o wat is onze rol in belangenbehartiger
o welke middelen inzetten

1 september 2017

Werkgroep Geloof en lhbtzijn



voorstel visie die de breedte van de
vereniging rechtdoet
voorstel visie die heldere uitgangspunten/standpunten heeft
visie is aansprekend is voor het gesprek met orthodoxe christenen en
kerken
aansprekende vormen om visie over
te brengen (filmpjes, tekst etc).

15 juni 2017

Enquête of kwalitatief interview om
informatie/behoeften/ideeën op te
halen t.b.v.:
o Ontmoeting voor en door
christelijke lhtb-ers
o Visie op geloof en lhtb-er zijn
o Belangenbehartiging

30 april 2017





Ledenonderzoek behoeften

Communicatiestrategie
voor ontmoeting,
belangenbehartiging en
externe die vragen hebben.






Analyse en advies maken op grond
van uitkomsten voor nieuwe lhbtbeweging.



Digitale communicatie en social media wordt optimaal inzetten
Communicatiestrategie zowel intern
als extern
Concrete voorstellen doen voor een
website, social media, interne digitale
en papieren communicatie
Voorstel voor PR-campagne nieuwe
lhbt-beweging maken.

1 september 2017

Voorstel voor coming-out activiteiten
maken.
ALV organiseren
feestavond

november 2017





Coming-outactiviteiten
Landelijke bijeenkomst:
gezamenlijke ALV en
feestavond
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