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Voorwoord van de Voorzitter 

Hoewel de emancipatie van homoseksuele 

vrouwen en mannen in Nederland ongekend 

ver is gevorderd, is dit geen garantie voor de 

toekomst. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en 

transgenders zullen altijd een 

minderheidsgroep blijven, de meerderheid van 

de bevolking kan van opvattingen veranderen 

en het overheidsbeleid kan elk moment 

worden gewijzigd. Er kan gewoonweg minder 

geld zijn en/of de politiek slaat ideologisch een 

andere weg in. Van dit laatste is de introductie 

van de term ‘participatiesamenleving’ in de 

Troonrede van 2013 een duidelijke illustratie. 

Individuen en groeperingen zullen in de 

toekomst veel meer op zichzelf en elkaar zijn 

aangewezen. Dit veronderstelt meer 

onderlinge solidariteit.  

Om de emancipatie verder uit te bouwen en 

om datgene wat in de afgelopen decennia op 

dit gebied allemaal is bereikt, veilig te stellen, 

heeft een aantal mensen met hart voor de 

homo-emancipatie indertijd Het Blauwe Fonds 

opgericht.  

Bij de grondleggers van HBF speelde ook de 

behoefte aan een project waarbij ze zich, 

vanuit hun eigen ervaring, persoonlijk, meer 

dan gemiddeld, betrokken konden voelen. Hun 

stond een degelijk en professioneel fonds voor 

ogen waaraan ze in alle vertrouwen later hun 

bezittingen, of een deel ervan, zouden kunnen 

nalaten. De ‘ANBI status’ en een controlerende 

Raad van Toezicht vormden hiervoor de 

vanzelfsprekende eerste voorwaarden. 

Behalve die erfenissen en legaten spelen ook 

andere vormen van ondersteuning een rol. Zo 

leveren in elk geval alle vrienden van HBF 

jaarlijks een financiële bijdrage van minimaal 

€ 150. Er wordt ook wel gekozen voor een vast 

bedrag voor minimaal vijf jaar, dat dan fiscaal 

aftrekbaar is. Recent hebben we ook ervaring 

opgedaan met fundraising onder vrienden van 

HBF voor een concreet doel. Deze eerste keer 

was het voor het Project Coming Out van jonge 

homo’s. Dit thema behoort met de bestrijding 

van de eenzaamheid onder oudere homo’s en 

geweld tegen homo’s tot de drie 

aandachtsgebieden waar HBF zijn aandacht 

deze jaren het meest op wil richten. 

Onderlinge solidariteit is daarbij belangrijk en 

zoals gesteld is dit is ook wezenlijk voor de 

motivatie van de vrienden van HBF.  

We weten dat u op grond hiervan graag wilt 

weten op welke manier het bestuur van HBF 

gedurende het afgelopen jaar zich heeft 

ingezet voor de LHBT-rechten. Dit jaarverslag 

over 2013 is hiervoor onder meer bedoeld. 

Verder zijn er de bijeenkomsten voor vrienden 

en geïnteresseerden van HBF. Tijdens deze 

‘blauwe borrels’, die minstens een maal per 

jaar worden georganiseerd, geven mensen uit 

het ‘veld’ nadere informatie uit de eerste hand. 

Juist hun ervaring maakt het extra interessant. 

Daarnaast hebben de ‘blauwe borrels’, als 

momenten van ontmoeting binnen het 

emancipatieveld, iets van ‘social events’. We 

hopen u er (weer) te ontmoeten. 

 

Coos Huijsen, voorzitter Het Blauwe Fonds 
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Samenvatting 

Hoewel in Nederland de juridische positie van 

homoseksuelen in de laatste decennia 

praktisch bijna gelijk is getrokken, is in 

diezelfde periode de maatschappelijke 

acceptatie hierbij achter gebleven of zelfs 

verslechterd bij meer traditioneel gerichte, 

vaak religieus georiënteerde, 

bevolkingsgroepen.  

Sinds de oprichting van de Stichting Het 

Blauwe Fonds op 25 oktober 2007 is haar doel 

dan ook geweest om de burgerrechten van 

homoseksuele mannen en vrouwen te 

bewaken en waar nodig te versterken door het 

ondersteunen van projecten in Nederland, die 

daarop gericht zijn. 

In 2013 waren de twee belangrijkste projecten 

die ondersteund werden een ouderen project 

in samenwerking met het Nationale Ouderen 

Fonds en een coming out project voor 

jongeren. Daarnaast werd een meldpunt voor 

anti - homogeweld gesubsidieerd. Voor meer 

over deze projecten zie onder Activiteiten in 

2013. 

Zoals ieder jaar werd ook in 2013 een 

bijeenkomst gehouden voor vrienden en 

donateurs van Het Blauwe Fonds. Dit jaar was 

dat op dinsdag 21 mei in het nieuwe 

filmmuseum Eye in Amsterdam. Thema was 

deze keer het ondersteunen van het coming 

out project voor jongeren. 

Verder hield het bestuur in 2013 een zevental 

reguliere vergaderingen en een uitgebreide 

brainstorm middag om het 

meerjarenbeleidsplan voor de middellange 

toekomst voor te bereiden. 

Een belangrijk gegeven dit jaar is ook de in 

2013 gewijzigde en vereenvoudigde wetgeving 

voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende 

Instellingen) zoals Het Blauwe Fonds, die per 1 

januari 2014 is ingegaan. Hierdoor is het nu 

mogelijk om zonder notariële tussenkomst 

(dus zonder extra kosten) voor de belasting 

aftrekbare giften aan Het Blauwe Fonds te 

doen door hiertoe een simpele overeenkomst 

met het fonds af te sluiten voor een gift van 

een bepaald bedrag per jaar gedurende 

minimaal 5 jaar.  

 

1. Hoe waren we zichtbaar? Onze 

activiteiten in 2013 

 

Filmmuseum Eye: Jaarlijkse 

vrienden- en donateursborrel 
 

In 2013 organiseerden wij ook weer onze 

jaarlijkse vrienden en donateursmeeting; de 

zogenaamde ‘blauwe borrel’.  

Het bestuur vindt het belangrijk om een 

netwerkevent te koppelen aan inhoud. In 2012 

deden wij dit al door de directeur van het 

Nationaal Ouderenfonds iets te laten vertellen 

over ons ouderenproject en in 2013 is het 

gekoppeld aan thema ‘coming out’ voor 

jongeren. Dit is gedaan in de vorm van een 

fundraise op 21 mei. 

 

Blauwe Fonds organiseert 

Fundraise tegen pesten op school 

Op 21 mei organiseerde Het Blauwe Fonds een 

speciale fundraise en event in het Eye 

filmmuseum in Amsterdam. Doel van de 

fundraise was aandacht en financiële steun 

voor een speciaal lespakket waarmee pesten 

op scholen wordt tegengegaan. Speciale host 

van de fundraise was tv presentator Sipke-Jan 

Bousema.  

Deelnemers konden voor een bedrag van € 

40,- een klas ‘adopteren’. Voor dit bedrag kan 
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namelijk een lespakket worden gefinancierd.

Het Blauwe Fonds heeft in 2013 gesprekken 

gevoerd met Edudivers, de initiatiefnemer van 

het project ‘De Ruben les’. Bij deze methode 

wordt onder meer de veelgeprezen film 

“Ruben” gebruikt om pesten op scholen aan de 

orde te stellen.  

De methode 

De film "Ruben" gaat over homoseksualiteit en 

over pesten. In de film van 10 minuten wordt 

de 15 jarige Ruben gepest omdat hij homo is. 

Een structurele aanpak op scholen tegen 

pesten is de kern van hun aanpak. Daarbij gaat 

het niet alleen om gebrek aan kennis, maar 

vooral om gedragsverandering enorm jonge 

homos en lesbiennes zekerder van zichzelf en 

weerbaarder te maken, maar ook om het 

groepsproces van pestkoppen te doorbreken. 

 

Moviestill uit de film Ruben 

 

De Ruben film is eind maart 2013 

onderscheiden met de Young Positive Media 

Award 2013. Een prijs bedoeld voor positieve 

rolmodellen voor jongeren in de media. 

Om de film educatief bruikbaar te maken voor 

bespreking op scholen is een lespakket 

ontwikkeld. En daar is het natuurlijk allemaal 

om te doen: om coming out bespreekbaar te 

maken. Om jongeren die onzeker zijn over hun 
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De Ruben film is eind maart 2013 

onderscheiden met de Young Positive Media 

Award 2013. Een prijs bedoeld voor positieve 

rolmodellen voor jongeren in de media.  

Om de film educatief bruikbaar te maken voor 

bespreking op scholen is een lespakket 

En daar is het natuurlijk allemaal 

om te doen: om coming out bespreekbaar te 

maken. Om jongeren die onzeker zijn over hun 

seksualiteit te ondersteunen. De zogenaamde 

Ruben-les bestaat uit deze korte film en het 

lespakket. De film is ook online te bekijken 

http://defilmruben.nl

Levendig rondetafelgesprek

TV-presentator Sipke Jan Bousema voerde in 

het EYE filmmuseum met speciale gasten een 

ronde tafelgesprek. Wim Slot (hoogleraar 

Jeugdbescherming, verbonden aan het ASK

Amsterdamse Kinderstudies), Kim Dekker 

(voorlichtingsgroep van het COC Amsterdam) 

en Peter Dankmeijer van Edudivers, 

initiatiefnemer van het project “De Ruben les”.

Er ontstond een levendig gesprek en discussie 

met de bezoekers, waarbij meer inzicht werd 

gegeven in het fenomeen pesten op school. 

thema Coming Out van jongeren maakte veel 

los. Gelukkig zijn de enthousiaste reacties op 

de presentatie van het lespakket bij de film 

‘Ruben’ ook omgezet in daadwerkelijke 

betrokkenheid voor dit sympathieke ini

Resultaat 

Op de rekening van Het Blauwe Fonds is in 

2013 voor dit project

Dat is een goede zaak voor ons thema. Het 

betekent namelijk dat we hiermee de 

financiering van lespakketten op zestien 

scholen in de Randstad konden waarmaken en 

dat is een mooi resultaat. 

ontstond er een budget voor drukwerk en 

verspreiding op scholen. 

Hiermee komt ons doel om pesten op school 

en de coming out van LHBT jongeren 

makkelijker te maken weer een stuk dichterbij. 

Bovendien zien we het als een vervolgstap 

voor dit educatieve project om het tot een 

succes te maken. 
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Toekomst 

De organisatie EduDivers gaat met het Ruben

lespakket verder aan de slag en concentreert 

zich daarbij vooral op VMBO scholen

(Voorbereidend Middelbaar Beroeps 

Onderwijs). Een belangrijke doelgroep

homo onvriendelijkheid op scholen is nog 

steeds een belangrijk aandachtspunt. Uit 

onderzoek door het Sociaal en Cultureel 

Planbureau blijkt bijvoorbeeld dat bijna 20% 

van de MBO leerlingen vindt dat er een homo 

onvriendelijk klimaat op school heerst. Er is 

dus nog veel werk te verrichten. 

 

Ouderenproject in samenwerking 

met het Nationaal Ouderen Fonds

Het Blauwe Fonds heeft in 2013 

aanzienlijke gift gedoneerd aan Het Nationaal 

Ouderenfonds voor het project ‘Onzichtbare 

Ouderen’. In 2013 is onder zorgmanagers van 

woonzorgcentra geïnventariseerd in hoeverre

homoseksuele bewoners van zorginstellingen 

voor hun seksuele geaardheid uitkomen. Op 

basis van deze gesprekken is materiaal 

ontwikkeld met praktische informatie en tips. 

Hiermee wordt het mogelijk om in huizen voor 

ouderen aandacht te vragen voor 

homoseksuele ouderen. Voor veel van deze 

ouderen is  het niet vanzelfsprekend om voor 

hun geaardheid uit te komen.  
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Omdat het Nationaal Ouderenfonds zich niet 

direct presenteert als roze organisatie lukt het 

deze organisatie om in contact te komen met 

tehuizen waar andere projecten rond 

homoseksualiteit en ouderen niet direct 

ingang vinden. Te denken is dan aan huizen 

van christelijke signatuur of in volksbuurten. 

Onderzoek van het M

uitgewezen dat zich hier ook de doelgroepen 

bevinden van mensen in de samenleving die 

het meeste moeite hebben met 

homoseksualiteit namelijk conservatief 

gelovigen en laagopgeleiden. 

Door steun van Het Blauwe Fonds is een 

projectmedewerker aangeste

operationeel het project "Onzichtbare 

Ouderen" begeleidt.

Vanwege veranderingen in het zorgstelsel 

wordt de doelgroep van dit project in 2014 

verbreed naar zorgprofessionals in de eerste 

lijn, te weten: huisartsen, verpleegkundigen, 

verzorgenden, maatschappelijk werkers, 

fysiotherapeuten en welzijnswerkers. 

Dus ook in het komende kalenderjaar zal Het 

Blauwe Fonds steun aan dit 

voortzetten. 

Omdat het Nationaal Ouderenfonds zich niet 

direct presenteert als roze organisatie lukt het 

deze organisatie om in contact te komen met 

waar andere projecten rond 

homoseksualiteit en ouderen niet direct 

ingang vinden. Te denken is dan aan huizen 

van christelijke signatuur of in volksbuurten. 

rzoek van het Ministerie van OCW heeft 

uitgewezen dat zich hier ook de doelgroepen 

bevinden van mensen in de samenleving die 

het meeste moeite hebben met 

homoseksualiteit namelijk conservatief 

gelovigen en laagopgeleiden.  

Door steun van Het Blauwe Fonds is een 

projectmedewerker aangesteld die 

t project "Onzichtbare 

. 

 

Vanwege veranderingen in het zorgstelsel 

wordt de doelgroep van dit project in 2014 

verbreed naar zorgprofessionals in de eerste 

uisartsen, verpleegkundigen, 

, maatschappelijk werkers, 

fysiotherapeuten en welzijnswerkers.  

ok in het komende kalenderjaar zal Het 

Blauwe Fonds steun aan dit project 



 

 
5 

Anti-homogeweld nog steeds 

aanwezig 
Nog steeds is er in Nederland sprake van 

homofoob geweld gericht tegen lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. 

Geweld tegen iedereen is een ernstige zaak en 

zeker als er sprake is van gericht geweld 

vanwege iemand seksuele oriëntatie. 

Registratie en melding van incidenten vindt 

het Blauwe Fonds dan ook enorm van belang. 

In 2012 subsidieerde Het Blauwe Fonds een 

meldpunt voor anti-homogeweld met €10.000 

voor het vervaardigen van een mobiele app. 

 

Event ‘Strijders voor de Liefde’ 

Tijdens gay pride in Amsterdam vond het 

mensenrechten event ‘Strijders voor de liefde’ 

plaats. Het was een interactief muziekevent op 

vrijdagavond 2 augustus op het Rembrandt-

plein in Amsterdam en markeerde de start van 

het Amsterdam Gaypride weekend 2013. Het 

event werd ondersteund door enkele bekende 

Nederlanders en politici, waaronder minister 

van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. 

 

 

Deze ‘Strijders voor de liefde’ zijn LGBT 

mensenrechtenactivisten die zich inzetten 

tegen homofobie. Een verslag van het event is 

te bekijken via www.warriorsforlove.org 

De registratie van het concert is uitgezonden 

op RTL4 en NTR. Het Blauwe Fonds heeft een 

financiële bijdrage gegeven om het event 

mogelijk te maken 

 

2. Aanvragen 2013 

Gelukkig ontvangt het Blauwe Fonds veel 

verzoeken om informatie en concrete 

aanvragen. In 2013 ontvingen wij 5 concrete 

aanvragen.  

 

3. Geplande activiteiten 2014 

Ook voor 2014 staat weer een zevental 

bestuursvergaderingen gepland en in 

september 2014 zal de jaarlijkse “blauwe” 

borrel voor vrienden en donateurs weer 

gehouden worden.  

Belangrijk gegeven voor 2014 is het uitwerken 

en in gang zetten van het meerjarig 

beleidsplan met als doel de bekendheid en 

reikwijdte van Het Blauwe Fonds te 

versterken. De strategiedag uit 2013 heeft hier 

een belangrijke aanzet toe gegeven. In het 

tweede kwartaal van 2014 zal het beleidsplan 

in de vorm van een Businessplan worden 

vastgesteld. 
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4. Bestuur en Raad van Toezicht 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van 

het bestuur en de algemene gang van zaken in 

de stichting. Op 1 januari 2013 had de raad de 

volgende samenstelling: 

• dhr. J.W. Wabeke, voorzitter 

• dhr. J.P. Rehwinkel, secretaris 

In de loop van 2013 trad Prof. Dr. Olaf C.H.M. 

Sleijpen als derde lid van de raad toe en trad 

de heer Rehwinkel terug in verband met zijn 

werkzaamheden in het buitenland. In 2014 

hoopt het bestuur de raad weer met een derde 

lid te kunnen aanvullen. 

Bestuur 

Ook in het bestuur vond een wisseling en 

aanvulling plaats. Per 31 december 2012 trad 

de secretaris dhr. J.W. Kleijwegt onder veel 

dank voor zijn werkzaamheden uit en werd 

per 9 maart 2013 opgevolgd door dhr. G. 

Pieters. Ook dhr. D.F. Boutkan trad per 9 maart 

toe tot het bestuur. Op 31 december 2013 had 

het bestuur de volgende samenstelling: 

• dhr. J. Huijsen, voorzitter 

• dhr. E.A. Nijkerk, penningmeester 

• dhr. G. Pieters, secretaris 

• dhr. A.A.I.M. Mikkers, algemeen bestuurslid 

• dhr. R.J.H.M. Oomens, algemeen bestuurslid 

• dhr. D.F. Boutkan, algemeen bestuurslid 
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5. Financiën en Balans per 31 

december 2013 

Het vermogen van de Stichting Het Blauwe 

Fonds kan statutair worden gevormd door 

schenkingen, legaten en erfstellingen, 

subsidies en donaties, alsmede door andere 

verwervingen.  

Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel 

mogelijk uit de rente van het kapitaal en 

andere inkomsten van de stichting worden 

bestreden.  

Per 31 december 2013 bedroeg het eigen 

vermogen van Het Blauwe Fonds €24.689, 

waarvan reeds €12.500 aan externe projecten 

is toegezegd. Zie ook onderstaande balans.

  

Balans per 31 december 2013 
in Euro's 31 december 2012 31 december 2013 

ACTIVA         

VASTE ACTIVA   € 0   € 0 

Kantoorinventairs € 0   € 0   

Hard- en software € 0   € 0   

Afschrijving op vaste activa € 0   € 0   

        

VLOTTENDE ACTIVA         

Voorraden   € 0   € 0 

        

LIQUIDE MIDDELEN   € 28.307   € 24.638 

Kas € 0   € 0   

Kruisposten € 0   € 0   

ABM-AMRO Bank € 951   € 9.450   

ABM-AMRO Bank - Spaarrekening € 27.355   € 15.188   

        

OVERIGE VORDERINGEN   € 135   € 51 

Debiteuren € 0   € 0   

Nog te ontvangen toezeggingen € 0   € 0   

Vooruitbetaalde kosten+ overige 

vorderingen € 135   € 51   

Totaal activa   € 28.441   € 24.689 

PASSIVA         

EIGEN VERMOGEN   € 15.941   € 24.689 

Vrij besteedbaar vermogen € 15.941   € 24.689   

        

OVERIGE SCHULDEN   € 12.500   € 0 

Crediteuren € 0   € 0   

Toegezegde bestedingen externe projecten € 12.500   € 0   

Overige nog te betalen bedragen € 0   € 0   

        

Totaal passiva   € 28.441   € 24.689 


