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Voorwoord van de voorzitter 

Er is op het gebied van de homo-emancipatie 

heel veel bereikt. Dankzij de inzet van velen. 

De strijd hiervoor gaat ver terug, tot de tijd 

toen hier ook in Nederland nog veel moed voor 

nodig was. Met trots kunnen we terugdenken 

aan strijders van het eerste uur zoals Jhr. Mr. 

J.A. Schorer, die al ver voor de Tweede 

Wereldoorlog actief was.  

Aan de karaktervolle Bet van Beeren en haar 

Amsterdamse café, dat veel homo’s iets van 

een thuis bood. Maar ook aan mannen als Niek 

Engelsman en Benno Premsela, de eerste 

voorzitters van het COC. Van deze oudste 

homo-organisatie ter wereld kon in december 

2016 het zeventigjarig bestaan worden 

gevierd. Als felicitatie en om de hele LHBTI-

community een hart onder de riem steken 

bezocht koning Willem-Alexander in 2016 het 

jubilerende COC. Een geweldige mijlpaal. 

Zelf had ik voldoende aanleiding om terug te 

kijken omdat het veertig jaar geleden was dat 

ik als parlementariër uit de kast kwam. Mijn 

terugblik hierop en op de geschiedenis van de 

Nederlandse homo-emancipatie beschreef ik in 

Homo Politicus (Balans, 2016). Dit mocht ik op 

een avond, georganiseerd door Het Blauwe 

Fonds in De Rode Hoed aanbieden aan 

burgemeester Eberhard van der Laan van 

Amsterdam.  

Al schrijvend werd me weer eens extra 

duidelijk wat er allemaal is bereikt op het 

gebied van wet- en regelgeving, zoals de anti-

discriminatiewetgeving en de openstelling van 

het huwelijk. Maar ook welke verworvenheden 

op het spel staan, want de LHBT- en 

vrouwenemancipatie zoals wij die kennen, 
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veronderstellen een verlichte democratische 

gezindheid.  

Deze gezindheid blijkt nog steeds niet 

vanzelfsprekend. Veel jonge homo’s en 

lesbiennes zijn nog bang om uit de kast te 

komen. Zoals bekend, is de suïcidescore in 

deze kring 5 x zo hoog dan onder jonge 

hetero’s. Dat is niet zonder reden. Op het 

schoolplein en het voetbalveld is ‘homo’ nog 

steeds het populairste scheldwoord. En als 

verliefde stelletjes hand in hand willen lopen, 

roept dit nog schandalig vaak agressie op.  

Op de tv zijn nog te weinig films te zien waarin 

de liefde tussen mensen van gelijke  sekse een 

natuurlijke plaats heeft. Überhaupt roepen 

publieke uitingen van liefde door mensen van 

hetzelfde geslacht nog steeds veel weerzin op, 

soms escalerend in verbaal en fysiek geweld. 

Kortom: er is nog heel wat werk aan de winkel!  

LHBT-emancipatie is dus allerminst een 

gelopen race. Integendeel, het is een hot item 

en dat zal het helaas nog lang blijven. Daarom 

hopen we dat u, voor zover u dit nog niet deed, 

HBF in uw testament wilt gedenken. Indien 

nodig weten we bevriende notarissen voor u, 

die u graag adviseren. Verder vragen we u om, 

als blijk van uw solidariteit met de LHBT-

emancipatie, ons fonds als vriend ook komend 

jaar te (blijven) steunen. In het jaarverslag 

kunt u vinden wat Het Blauwe Fonds aan 

projecten heeft gesteund. 

Tot slot hoop ik u weer te ontmoeten op een 

van de ‘social events’ die HBF organiseert. 

 

Coos Huijsen, voorzitter Het Blauwe Fonds      

 

Coos Huijsen, voorzitter Het Blauwe Fonds 
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1. 2016 in vogelvlucht 

We hebben 2015 en een deel van 2016 besteed 

aan het professionaliseren van onze 

vrijwilligersorganisatie. Het door het bestuur 

goedgekeurde businessplan 2014-2016 

vormde hierbij de heldere leidraad.  

 

Missie en visie van Het Blauwe Fonds 

Onze missie en visie zijn helder. De kerntaak 

van de stichting is “geld verwerven om dit 

vervolgens weer te investeren in organisaties 

en initiatieven die zich inzetten voor de LHBT 

(homoseksueel, lesbisch, biseksueel, 

transgender) emancipatie in Nederland. 

Projecten voeren we in principe niet zelf uit. 

Hiervoor zit voldoende kennis in het LHBT-

werkveld en werken we strategisch samen.” 

Het bestuur heeft als missie vastgesteld om 

‘het meest aansprekende LHBT-emancipatie-

fonds te worden van Nederland, dat een 

zichtbare rol speelt bij het toekennen van 

aanvragen bij kwalitatief goed opererende 

partnerorganisaties’. 

Onze kernwaarden zijn dat wij een 

betrouwbaar, transparant en duurzaam fonds 

willen zijn. De inspiratie komt mede voort uit 

de ‘opdracht’ die de founding fathers van Het 

Blauwe Fonds, de heren Huijsen, Nijkerk en 

Mikkers zichzelf gesteld hebben: de homo-

emancipatie voor toekomstige generaties 

veiligstellen. Deze opdracht heeft nog niets aan 

actualiteit ingeboet. 

 
Beperkte middelen, scherpe focus 

Onze middelen zijn zeer beperkt, dus wil Het 

Blauwe Fonds een succesvol fonds worden dan 

is een scherpe focus bepalend of er succes 

wordt behaald. De focuspunten die Het Blauwe 

Fonds heeft benoemd: 

• is trots op haar werk en doelstelling en stelt 

zich assertief en zelfbewust op; 

• richt zich op Nederland en Nederlandse 

projecten; 

• richt zich niet op film en cultuurprojecten; 

• versterken communicatie is belangrijk 

middel; 

• ook aantrekkelijk voor jongere donateurs 

(Young professionals) die een economische 

doorgroei potentie hebben qua positie en 

inkomen; 

• voor alle mensen binnen de LHBT doelgroep. 
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2. Organisatie van de Stichting 

Bestuur 

Op 31 december 2016 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 

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks en 

Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt 

frequenter bijeen en vergadert gemiddeld 

eenmaal per 5 weken. Het voltallige bestuur 

komt gemiddeld eenmaal per 8 weken bijeen.  

Dennis Boutkan was tot medio zomer 2016 

betrokken als interim kwartiermaker en is 

daarna toegetreden tot het bestuur. 

 

Website 

De website van Het Blauwe Fonds is in 2015 

opnieuw aangepast en geschikt gemaakt voor 

mobiele platforms. Naast de website nemen de 

sociaal media een steeds belangrijkere plek in 

om te communiceren met onze potentiële 

doelgroep. De website is in 2016 regelmatig 

bijgewerkt en aangepast. 

 

Sociale Media 

Sinds 2014 zijn we voor het eerst actief 

aanwezig op de sociale media. Via Twitter en 

Facebook bereiken we veel sneller en 

goedkoper een potentieel publiek. Onze online 

aanwezigheid is voor het fonds snel, goedkoop 

en belangrijk.  

Het bereik in de sociale media is in 2016 

vergroot, er zijn meer ‘likes’ voor de 

facebooksite en meer volgers bij twitter. Het 

Blauwe Fonds speelt een prominente rol in de 

sociale media rondom homo-emancipatie. 

De sociale media is belangrijk voor het fonds 

om duidelijk te maken wat het fonds is, welke 

projecten wij ondersteunen en wat 

sympathisanten kunnen bijdragen.  

Incidenteel promoten we ook nieuws via 

Facebook met betaalde links. Het directe extra 

bereik via Facebook en Twitter is circa 1000 

personen en instanties. Indirect is dit bereik 

vanzelfsprekend groter.  

Volg onze activiteiten bij interesse vooral via 

Twitter: @blauwefonds en 

www.facebook.nl/hetblauwefonds 

Naast de sociale media blijven geprinte media 

ook van belang en is de brochure op diverse 

plekken verspreid.  

 

 
Brochure Het Blauwe Fonds 

 

 

 

http://www.facebook.nl/hetblauwefonds
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Ambassadeursnetwerk 

Het Blauwe Fonds wordt mede-

vertegenwoordigd door ons ambassadeurs-

netwerk. De ambassadeurs 

vertegenwoordigen het fonds op bijzondere 

gelegenheden en geven het fonds een gezicht. 

Daarom is een actief Ambassadeursnetwerk 

belangrijk voor het fonds.  

Op dit moment zijn er drie ambassadeurs. Zij 

promoten Het Blauwe Fonds. Sinds 2015 heeft 

het fonds dhr. Arthur Japin als ambassadeur 

mogen verwelkomen.  

Daarnaast zijn dhr. Martin van Gelder en dhr. 

Arthur van Schendel ambassadeur van het 

fonds. Zij zijn door het bestuur exclusief 

gevraagd om dit te doen.  

In 2016 zijn deze activiteiten voortgezet en 

zijn er geen nieuwe ambassadeurs bijgekomen.  

 

 

 

Arthur Japin 

 

 

 

 

Martin van Gelder (midden) 

 

 

Artur van Schendel (rechts)  
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3. Netwerkevents 

In maart 2016 heeft Coos Huijsen, voorzitter 

van Het Blauwe Fonds zijn boek gepresenteerd 

op een publieksevenement in de Rode Hoed, te 

Amsterdam.  

Het boek genaamd ‘Homo Politicus’ geeft een 

prachtig tijdsbeeld geeft over de homo-

emancipatie in Nederland. Coos Huijsen was 

immers ook de eerste parlementariër ter 

wereld die uit de kast kwam.  

De boekpresentatie was drukbezocht, dit heeft 

voor veel aandacht voor Het Blauwe Fonds 

gezorgd.    

 

 
Burgemeester van der Laan van Amsterdam (links) 

neemt het eerste exemplaar van het boek ‘Homo 

Politicus’ in ontvangst van Coos Huijsen (rechts) 

 

 

 
Naast de boekpresentatie, was er ook een 

paneldiscussie onder leiding van Arie Boomsma.  
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4. Ondersteunde projecten 

Duurzame samenwerking met het Nationaal 

Ouderen Fonds in Ouderenproject ‘Onzichtbare 

Ouderen’ 

 

 

 

Het Blauwe Fonds heeft net als voorgaande 

jaren in 2016 het project ‘Onzichtbare 

Ouderen’ dat wordt uitgevoerd door Het 

Nationaal Ouderenfonds gesteund met een 

aanzienlijke gift. 

Omdat het hier gaat om een langlopend traject 

waarbij verandering alleen dankzij langdurige 

steun tot stand kan komen, heeft Het Blauwe 

Fonds de steun aan dit project voortgezet. 

Wel is de focus van het project meer komen te 

liggen op onderwijs en de praktijkopleidingen.  

De zorgverleners van de toekomst moeten 

namelijk wel op de hoogte zijn van de 

problematiek rondom LHBT-ouderen.  

Aandacht voor de positie van homoseksuele en 

lesbische bewoners van zorginstellingen blijft 

ook een doel van het project. Het project richt 

zich vooral op instellingen buiten de grote 

steden en kent een open dialoog benadering.  

De flyers van het Nationaal Ouderenfonds die 

verspreid worden onder zorginstellingen zijn 

rechts zichtbaar. 
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Marokkaanse Boot op de Canal Pride 

Het Blauwe Fonds heeft in 2016 voor het eerst 

de deelname van een boot op de Amsterdam 

Canal Pride gesteund. In 2016 is het voor de 

tweede keer geweest dat er een Marokkaanse 

boot meevoer op de Canal Pride. 

Homoseksualiteit blijft in bepaalde religieuze 

en culturele gemeenschappen een taboe en Het 

Blauwe Fonds ondersteunt initiatieven die dit 

doorbreken. Iedereen moet zichzelf kunnen 

zijn en iedereen moet kunnen uitkomen voor 

zijn of haar seksualiteit. 

 

 
De Marokkaanse boot 

 

Het Blauwe Fonds heeft voor financiering van 

dit project voor een nieuwe methode gekozen, 

namelijk crowd funding. We hebben ons eigen 

netwerk benaderd en nieuwe mensen weten 

aan te spreken om te doneren. Al dit geld is ten 

goede gekomen aan de Marokkaanse Boot op 

de Canal Pride.  

Het Blauwe Fonds wil vaker deze methode 

gaan gebruiken om publiek te engageren en te 

motiveren om bij te dragen. 

 

 

 

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit/OWee 

2016 Outside 

Het Blauwe Fonds heeft de jongerengroep van 

de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit 

gesteund. Ieder jaar is er een introductieweek 

voor nieuwe studenten van de TU Delft en 

hogenscholen in Delft, ook bekend onder de 

naam OWee.  

 
 

De Delftse Werkgroep Homoseksualiteit wilde 

LHBT-studenten verwelkomen en helpen met 

hun coming out in het begin van hun nieuwe 

studieperiode. De bijeenkomsten waren 

succesvol en drukbezocht.  

Er waren 28 vrijwilligers bij betrokken, 2500 

studenten zijn bereikt, 16 nieuwe leden zijn 

geworven en 27 nieuwe deelnemers aan de 

kennismakingsgroepen hebben zich 

aangemeld.  
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Mil Colores 

Het Blauwe Fonds heeft Mil Colores dit jaar 

gesteund. De stichting Mil Colores is de 

stichting voor alle vrouwen die diversiteit 

waarderen in leeftijd, etniciteit, religie en 

seksualiteit en bestaat in 2016, al 16 jaar. Mil 

Colores vormt in het bijzonder een platform 

voor lesbische, biseksuele en transgenders uit 

de migrantengemeenschap.  

 

 

 

Tijdens de Euro Pride 2016 heeft Mil Colores 

een reeks evenementen georganiseerd voor 

deze doelgroep. Er waren bijeenkomsten 

tijdens Roze Kwaku, er was een bijzondere 

workshop om dialogen tussen vrouwen uit 

verschillende culturen te bevorderen en als 

laatste werd er samen gekookt en gegeten.  

 

 

 

Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit 

Friesland 

Onder leiding van Ds. Ulbe Tjallingii, is de 

werkgroep Geloof en Homoseksualiteit 

Friesland sinds 1992 bezig met het 

voorlichting geven over homoseksualiteit, 

seksuele diversiteit en emancipatie. De 

organisatie is niet gebonden aan 

maatschappelijke-, kerkelijke- of 

overheidsinstanties.  

De werkgroep wilde haar 25-jarig bestaan 

vieren en dat doen door het uitbrengen van 

een Jubileumboek. Dit boek is een eerbetoon 

aan de betrokken vrijwilligers. 

Het Blauwe Fonds heeft het uitbrengen van dit 

boek gesteund.  
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5. Aanvragen 2016 

Het Blauwe Fonds ontving in 2016 opnieuw 

meer verzoeken voor ondersteuning. We zien 

een groeiende bekendheid van het fonds en 

dat leidt tot meer aanvragen. Een gevolg 

hiervan is dat wij helaas ook meer aanvragen 

moeten afwijzen. Afgelopen jaar kregen wij 21 

verzoeken voor ondersteuning. 

 

2015 19 aanvragen 

2014 9 aanvragen 

2013 5 aanvragen 

 

De spelregels voor het toekennen van een 

aanvraag bleven in 2016 hetzelfde als in 2015.  

 

De organisatie aan wie het geld wordt 

toegekend is non-profit, gericht op 

Nederlandse projecten en heeft tevens 

meerdere financieringsbronnen via co-

financiering. Verder verwacht het Blauwe 

Fonds dat de projecten rechtmatig, doelmatig 

en tijdig binnen de gemaakte afspraken voor 

subsidieverstrekking worden afgerond.  

 

De toename van het aantal aanvragen laat 

enerzijds zien dat de bekendheid van het 

Fonds toeneemt maar laat ook zien dat er 

meer van de samenleving en de LHBT-

gemeenschap gevraagd wordt om zelf in 

financiering te voorzien. Het Blauwe Fonds 

blijft zich daarom ook inzetten op het 

verwerven van meer incidentele en structurele 

donateurs.  
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6. Geplande activiteiten 2017 

Het Blauwe Fonds verwacht een groot 

sponsordiner te kunnen gaan organiseren in 

samenwerking met De Nederlandsche Bank.  

Het Blauwe Fonds verwacht ook steun te 

kunnen geven aan groepen binnen de LHBT-

gemeenschap die meer steun nodig hebben 

vanwege hun culturele achtergrond. 

Verder zal Het Blauwe Fonds de 

samenwerking met het Nationaal 

Ouderenfonds voortzetten. 

 

 

 

7. Raad van Toezicht 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het 

beleid van het bestuur en de algemene gang 

van zaken in de stichting. Op 1 januari 2016 

had de raad de volgende samenstelling: 

• dhr. Olaf C.H.M. Sleijpen, voorzitter 

• mw. Carolien Gehrels 

• dhr. Jan Driessen 
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8. Financiën en Balans per 31 
december 2016 

Het vermogen van de Stichting Het Blauwe 

Fonds kan statutair worden gevormd door 

schenkingen, erfenissen, subsidies en donaties, 

alsmede door andere verervingen.  

Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel 

mogelijk uit de rente van het kapitaal en 

andere inkomsten van de stichting worden 

betaald. Tevens heeft er een sponsoring in 

natura plaatsgevonden voor de kosten die zijn 

gemaakt ten behoeve van administratieve 

werkzaamheden. 

Per 31 december 2016 bedroeg het eigen 

vermogen van Het Blauwe Fonds € 51.627 

Zie ook de balans per 31-12-2016 op de 

volgende pagina 
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Balansoverzicht per 31 december 2016 

Balans per 31 december 2016      
in Euro's          

 31 december 2015  31 december 2016 

ACTIVA          

          

VASTE ACTIVA   € 0    € 0 

Kantoorinventaris € 0    € 0   

Hard- en software € 0    € 0   

Afschrijving op vaste activa € 0    € 0   

          

VLOTTENDE ACTIVA          

Voorraden   € 0    € 0 

          

LIQUIDE MIDDELEN   € 36.463    € 117.827 

Kas € 0    € 0   

Kruisposten € 0    € 0   

ABM-AMRO Bank € 20.930    € 102.206   

ABM-AMRO Bank - Spaarrekening € 15.533    € 15.621   

          

OVERIGE VORDERINGEN   € 29    € 12 

Debiteuren € 0    € 0   

Nog te ontvangen toezeggingen € 0    € 0   
Vooruitbetaalde kosten+ overige 
vorderingen € 29    € 12   

          

Totaal activa   € 36.492    € 117.839 

            

PASSIVA          

          

EIGEN VERMOGEN   € 30.032    € 51.627 

Vrij besteedbaar vermogen € 30.032    € 51.627   

          

OVERIGE SCHULDEN   € 6.460    € 66.212 

Crediteuren € 0    € 0   

Toegezegde bestedingen externe projecten € 6.460    € 66.212   

Overige nog te betalen bedragen € 0    € 0   

          

          

Totaal passiva   € 36.492    € 117.839 

          

 

 


