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Terugkijken op 2019 voelt bijna als een blik 

terug naar een andere eeuw, zo veel is er al 

in het nieuwe jaar gebeurd sinds het uitbreken 

van de Corona-pandemie. Dit jaarverslag gaat 

over 2019, maar ik ontkom er niet aan iets  

te schrijven over de tijd waarin we nu leven. 

In tijden van crisis komt het probleem vaak 

terecht bij de kwetsbaren, denk aan de groei- 

ende eenzaamheid onder LHBTI-ouderen. 

Maar ook aan LHBTI-jongeren die ontmoe-

tingen missen omdat ze niet bij elkaar kunnen 

komen. Als ik uitzoom staan economie en 

sociale aspecten onder grote druk. De ver-

slechterde economie heeft helaas impact op 

vrijgevigheid. Daar zit de paradox: want juist 

in deze moeilijke tijd hebben de projecten  

die Het Blauwe Fonds financieel ondersteunt, 

uw bijdrage harder nodig dan ooit. 

Het zijn rare tijden, hoor je mensen vaak 

zeggen. Misschien is het daarom juist  

wel goed om even terug te gaan naar dat 

‘normale’ jaar 2019. Dat doen we in dit  

jaarverslag.  

1. Emancipatie vraagt om continuïteit

Het bestuur van Het Blauwe Fonds v.l.n.r Ibrahim Cirak,  
Jaus Müller, Annet Les, Dennis Boutkan en Brandon O’Dell.

de projecten die we steunen 
maken een verschil
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Het vorig jaar markeerde het 12 jarig be-

staan van Het Blauwe Fonds.  

Het was een jaar waar ik echt trots op ben. 

We hielden voor de tweede keer Het Blauwe 

Fonds sponsordiner. Dit keer in het Muziek-

theater aan de Amstel, met ING als hoofd-

sponsor. Hierin zochten we opnieuw met 

succes de verbinding met het bedrijfsleven 

en onze Vrienden en donateurs.  

Ook ben ik trots op de projecten die we  

steunen. Met mijn eigen ogen heb ik gezien 

hoe die een verschil maken. Zo bezocht ik 

samen met collega Nico (nieuw in het bestuur, 

zie verderop in dit jaarverslag) een voorlich-

tingsles op een MBO in Purmerend in het 

kader van het door ons gesteunde educatie-

project Onzichtbare Ouderen. Hierin worden 

MBO-studenten opgeleid om specifiek zorg 

te kunnen verlenen aan ouderen in de  

LHBTI-doelgroep. Daarmee maken we een 

brug van de jongere generatie naar de  

generatie op wiens schouders wij staan. 

2. Een grote familie

Emancipatie vraagt dus om continuïteit.

Ik wil u op deze plek ook hartelijk danken 

voor de steun die we van u mochten ontvan-

gen in 2019. En ik hoop dat we als bestuur 

ook in 2020 op u mogen rekenen. Een tijd 

van crisis kan ook een tijd van bezinning 

inluiden. Ik hoop dat we met elkaar wat 

vaker om ons heen kijken, en bezien wie 

onze hulp het hardst nodig heeft. Hier zie ik 

een belangrijke rol voor Het Blauwe Fonds 

weggelegd. Vraagt u zichzelf ook in 2020 af 

wat u kunt doen voor de toekomstige gene-

ratie, juist in een tijd waarin die toekomst zo 

troebel lijkt?

Namens het bestuur van Het Blauwe Fonds 

wens ik u veel goede gezondheid!

Dennis Boutkan,  
voorzitter Het Blauwe Fonds

LHBTI-stellen hebben minder vaak kinderen 

dan heteroseksuele koppels. Dit verschil  

in nesteldrang betekent echter niet dat 

LHBTI-ers geen verbondenheid met elkaar 

voelen. Wij bij Het Blauwe Fonds zien iedere 

dag verbindingen ontstaan die vaak voelen 

als een familieband. Dat zien we binnen de 

projecten die we steunen, waarin vrijwilli-

gers elkaar opzoeken en in teamverband 

projecten opzetten binnen de community. 

Binnen traditionele families geven opa’s  

en oma’s aan de (klein)kinderen.  
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Maar ook zonder kinderen kunnen we iets 

doorgeven voor een volgende generatie. 

Want zoals opa’s en oma’s willen dat hun 

kleinkinderen het goed hebben, zo strijden 

wij als fonds voor die jonge generatie  

LHBTI-ers die uit de kast komen, of de stap 

nog nét niet durven te zetten. 

Doorgeven aan de volgende generatie gaat  

niet vanzelf. U kunt onderdeel worden van 

onze familie door Vriend te worden van  

Het Blauwe Fonds. En waar een iets oudere 

generatie nadenkt over hoe de opgebouwde 

welvaart onder de kinderen wordt verdeeld, 

zo is het misschien ook een idee om op uw 

eigen manier na te denken hoe u dit gaat 

regelen voor de toekomst.  

Misschien wilt u Het Blauwe Fonds opnemen 

in uw testament, zodat u ook zorg draagt 

voor de generatie na u. Wij dragen zorg voor 

een goede besteding van uw geld binnen de 

community. Dat doen we overigens al vele 

jaren, voortbordurend op het werk waar 

onze founding fathers 12 jaar geleden mee 

zijn begonnen.

BESTUUR

In 2019 hebben we afscheid genomen van 

bestuurslid Annet Les. Wij bedanken haar 

hartelijk voor haar inzet voor het fonds.

Nico Arends is sinds oktober 2019 secretaris 

van Het Blauwe Fonds. Hij is hoofdredacteur 

van M, de talkshow met Margriet van der 

Linden. “Gelukkig heb ik zelf geen proble-

men ervaren met mijn coming-out, maar ik 

realiseer me dat het helaas niet voor ieder-

een vanzelfsprekend  

is om op te kunnen 

groeien in een om-

geving waarin je 

ongehinderd jezelf kunt zijn.”

RAAD VAN TOEZICHT

We bedanken Carolien Gehrels en Jan 

Driessen voor hun rol in de Raad van  

Toezicht. Ernst Nijkerk en Peter Bost  

volgden hen in 2019 op.

Nico Arends

ik realiseer me dat het helaas niet voor 
iedereen vanzelfsprekend is om op te 

kunnen groeien in een omgeving waarin 
je ongehinderd jezelf kunt zijn
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INTERNATIONAL COMING OUT DAY

Het Blauwe Fonds besteedde ruim aandacht 

aan de International Coming Out Day op  

11 oktober: de moderne versie van de  

familiedag. Deze dag wordt ieder jaar groter 

op de kaart gezet en als fonds werken we 

daar graag aan mee. We steunden een pos-

tercampagne van Corporate Queer.  

Daarnaast besteden we die dag aandacht 

aan de toneelvoorstelling Homonologen  

die dankzij een startsubsidie van ons fonds 

inmiddels langs vele middelbare scholen 

trekt om homoseksualiteit bespreekbaar  

te maken onder jongeren. 

TWEEDE SPONSORDINER 

Het succesvolle sponsordiner van Het Blauwe 

Fonds in De Nederlandse Bank in Amsterdam 

(2017) smaakte naar meer. Daarom hebben 

we in 2019 opnieuw een prachtig evenement 

georganiseerd. In 2019 ging Het Blauwe 

Fonds de samenwerking aan met ING en de 

prachtige locatie van het Nationale Opera en 

Ballet (NOB). De relatie tussen ons fonds en 

ING bestaat al langer. Rob Oomens is oud- 

bestuurslid en hij werkte jaren bij ING.  

In het huidige bestuur zit Ibrahim Cirak, 

Adviseur Zakelijke Kredieten bij ING.  

De opbrengst van de avond kwam geheel  

ten goede aan Het Blauwe Fonds.  

In totaal is 15.000 euro opgehaald.  

Tussen de gangen door nam een aantal 

gastsprekers het woord, onder wie Vera 

Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66 

(woordvoerder emancipatie). Uiteraard was 

er ruimte voor een muzikaal intermezzo van 

Tomoko Makuuchi met Un bel di vedremo 

(aria van Madama Butterfly). Het thema van 

de avond was ‘Familie(s)’: de kracht van onze 

community en de kracht van verbinding’.

Vera Bergkamp

Martin van Gelder Hans van Manen en Carolien Gehrels
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3. Organisatie van de Stichting

BESTUUR

Op 1 janauri 2019 had het bestuur  

de volgende samenstelling:

Dennis Boutkan voorzitter

Ibrahim Cirak penningmeester

Brandon O’Dell secretaris

Annet Les algemeen bestuurslid

Jaus Müller algemeen bestuurslid

Per 1 augustus 2019 is Annet Les afgetreden 

als algemeen bestuurslid.

Nico Arends is per 1 oktober 2019 aangetre-

den als secretaris. Hij maakt deel uit van het 

dagelijks bestuur van Het Blauwe Fonds. 

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd 

en komt gemiddeld eenmaal per zes weken 

bijeen.

In 2019 werd het bestuur van het fonds  

ondersteund door Merel Verburgt (freelance) 

op het gebied van PR & fondsenwerving.

V.l.n.r Annet Les, Ibrahim Cirak, Dennis Boutkan, Jaus Müller en Brandon O’Dell.
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4. Communicatie

Het Blauwe Fonds gaat met de tijd mee. 

Sinds enkele jaren zijn we vast verankerd  

op diverse social media-kanalen, zo blijven 

we in dialoog met onze achterban. 

Dit jaar hebben we aandacht besteed aan 

het verder stroomlijnen van onze ‘look’  

op social media door frisse vormgeving.  

Hierbij hebben we speciaal aandacht gege-

ven aan een zo breed  mogelijke benadering 

die recht doet aan alle LHBTI-ers. 

Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief 

om onze Vrienden, donateurs en sympathi-

santen te informeren over de projecten  

die we steunen en over onze activiteiten.

Twitter: 

@blauwefonds 

Facebook: 

www.facebook.nl/hetblauwefonds 

LinkedIn:

www.linkedin.com/company/ 
het-blauwe-fonds       

     frisse vormgeving en in dialoog 
met onze achterban

https://twitter.com/blauwefonds
https://twitter.com/blauwefonds
https://www.facebook.com/hetblauwefonds
https://www.facebook.com/hetblauwefonds
https://www.linkedin.com/company/het-blauwe-fonds/
https://www.linkedin.com/company/het-blauwe-fonds/
https://www.linkedin.com/company/het-blauwe-fonds/
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Het Blauwe Fonds ondersteunt projecten  

die LHBTI-emancipatie in Nederland bevor-

deren. Lokaal en met impact. We steunen 

tussen 5 -10 projecten per jaar.  

Onderstaand een selectie uit de gesteunde 

projecten in 2019.

LHBTQI+ BUDDY

In samenwerking met het VSB Fonds en  

het KansFonds co-financierde Het Blauwe 

Fonds in 2019 het LHBTQI+ buddy project. 

Hier worden vluchtelingen met een LHBTI- 

achtergrond door vrijwilligers van Stichting 

Prisma Groep gekoppeld aan Nederlanders 

die de vluchtelingen wegwijs maken in de 

Nederlandse samenleving. Mede dankzij  

een bijdrage van Het Blauwe Fonds zijn er  

in 2019 75 koppelingen gemaakt. 

Vluchteling Hildah over haar buddy: “when 

we meet then I have a friend to talk with,  

she gives me directions when I am little lost 

5. Ondersteunde projecten
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de naamsbekendheid van Het Blauwe Fonds 
neemt ieder jaar toe, dit zorgt voor een groeiend 

aantal projectaanvragen
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in life or when I can’t find a place. She is 

familiar with the system and helped me in a 

lot of ways. Even to arrange something like 

the WA-insurance. She is the kind of positive 

energy I need around me. Thanks to the 

Prisma Group and the Buddy Project, these 

things are helping me to get to know the 

Dutch society and other cultures more.” 

 

ROZE ODE AAN DE SYNODE (DORDRECHT)

Dat religie en LHBTI-ers echt niet altijd een 

slechte combinatie is, bewees het door  

Het Blauwe Fonds ondersteunde project 

Roze ode aan de Synode, ter ere van het 

400-jarig jubileum van de Dordtse Synode. 

De Roze Ode aan de Synode bestond uit  

een kunstexpositie, een LHBTI-Congres,  

een benefietdiner en de thema-avond  

‘Hoe Gastvrij zijn wij?’

In het bijzijn van Minister Van Engelshoven 

(OCW) en vele afgevaardigden vanuit  

kerkelijk Nederland, de politiek en belangen-

organisaties, waren er diverse sprekers,  

een rondetafelgesprek o.l.v. Jacobine Geel 

en waren er muzikale optredens van o.a.  

Carolina Dijkhuizen en Marene Elgershuizen.  

’s Avonds werd de thema-avond ‘Hoe Gast-

vrij zijn wij?’ georganiseerd waarbij de gast-

vrijheid t.o.v. LHBTI-vluchtelingen centraal 

stond. Hierbij kwamen ook vluchtelingen 

zelf aan het woord en waren er fragmenten 

te zien uit de documentaires ‘I am gay and 

muslim’ en ‘The Crossing’, een portret- 

reeks gemaakt i.o.v. het Stedelijk Museum 

Amsterdam.

In het bijzijn van Minister Van Engelshoven 

was er een LHBTI-Congres georganiseerd  

in de Grote Kerk van Dordrecht. Met dit 

congres heeft Dordrecht Pride een open 

gesprek op gang gebracht tussen (gelovige) 

LHBTI-ers en kerken. Niet om buiten te  

sluiten, zoals 400 jaar geleden gebeurde, 

maar om opnieuw de verbinding te zoeken.
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CORPORATE QUEER

Ook steunden we Corporte Queer, een online 

platform voor LHBTI-professionals met als 

doel om de heteronorm in het bedrijfsleven 

uit te dagen. Op Coming Out Day lanceerden 

zij een postercampagne met woorden rond-

om seksualiteit en gender voor bedrijven als 

‘conversation starter’. De posters hangen  

bij bedrijven met als doel werknemers  

bewust te maken dat ook op hun werkvloer 

LHBTI-ers werken.

ONZICHTBARE OUDEREN

Het Blauwe Fonds heeft in 2019 het Natio-

naal Ouderenfonds wederom gesteund met 

financiering voor het langlopende project 

‘Onzichtbare Ouderen’.

De zorgverleners van de toekomst moeten 

op de hoogte zijn van de mogelijke proble-

matiek van LHBTI-ouderen. Dit project 

vraagt aandacht voor seksuele diversiteit  

bij woonzorginstellingen, eerstelijnshulpver-

leners en in het onderwijs en werkt zo aan 

de acceptatie van seksuele diversiteit onder 

ouderen.

In 2019 heeft het Nationaal Ouderenfonds 

het educatie-project gecontinueerd en ver-

stevigd. Aan docenten en studenten MBO 

Zorg en Welzijn uit het hele land is voorlich-

ting gegeven over seksuele diversiteit en 

inclusieve zorg. Op deze manier biedt het 

Ouderenfonds toekomstige zorgprofessionals 

handvatten zodat zij in de praktijk goed om 

kunnen gaan met diversiteit en alle ouderen 

goede zorg kunnen bieden. In de gastlessen 

wordt gewerkt met interactief materiaal 

zoals een filmpje met een levensverhaal  

van een LHBTI-oudere, een quiz en groeps-

opdrachten. 

In de 25 gastlessen zijn meer dan 500 stu-

denten bereikt. De studenten zijn voorname-

lijk tweedejaars studenten die de opgedane 

kennis direct kunnen toepassen tijdens  

hun stage. In de interactieve gastles ligt de 

nadruk op groepsgesprekken over dit thema 
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en het bespreken van praktijkvoorbeelden. 

Bij zeven gastlessen was ook een LHBTI- 

oudere aanwezig om zijn of haar levens-

verhaal te vertellen. Deze lessen werden erg 

gewaardeerd door docenten en studenten. 

Daarnaast zijn er vier workshops gegeven 

aan teams van MBO-docenten Zorg en Wel-

zijn. Hierin werden lesmateriaal en praktijk-

voorbeelden besproken en tips en tricks over 

hoe dit onderwerp te bespreken in een les. 

Hierdoor kunnen meer dan 200 docenten 

deze informatie doorgeven in hun lessen. 

Naast de voorlichting aan MBO Zorg, brengt 

het Ouderenfonds regelmatig het LHBTI- 

onderwerp onder de aandacht door verhalen 

en informatie rond LHBTI-ouderen op haar 

sociale media en haar website te delen. 

Ook maakt het Ouderenfonds in haar eigen 

aanbod duidelijk dat alle activiteiten toegan-

kelijk zijn voor alle ouderen, dus ook LHBTI- 

ouderen. Zo werd op Nationale Ouderendag 

een Roze Wens uitgelicht. 

ROZE WENS

“Oh wat gezellig, wat leuk”, zegt Henk (77) 

uit Nijmegen enthousiast als hij de Roze 

Salon in Arnhem voor het eerst bezoekt. 

Op 4 oktober zijn er op Nationale Ouderen-

dag talloze wensen van ouderen in vervul-

ling gegaan. En ook op deze dag besteedt 

het Ouderenfonds in het kader van haar 

project Onzichtbare Ouderen aandacht aan 

de LHBTI-ouderen. In samenwerking met 

Het Blauwe Fonds is de wens van Henk in 

vervulling gegaan. Henk wilde graag een 

bezoek brengen aan de Roze Salon in Arn-

hem. Vanwege mobiliteitsproblemen was 

het voor Henk namelijk niet mogelijk om 

op eigen houtje te gaan. Eind oktober was 

het zover en ging Henk met vrienden Adri 

en Clem naar de Roze Salon. 
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6. Aanvragen 2019

We zien dat de naamsbekendheid van  

Het Blauwe Fonds ieder jaar toeneemt.  

Dit zorgt voor een groeiend aantal project-

aanvragen bij ons fonds.  

In totaal zijn er in 2019 zes aanvragen  

gehonoreerd. Drie projecten gericht op 

LHBTI-ers met migratie achtergrond,  

twee projecten gericht op Coming Out  

en één project gericht op ouderen.   

2019 : 27 aanvragen 

2018 : 23 aanvragen

2017 : 21 aanvragen

2016 : 21 aanvragen

2015 : 19 aanvragen

2014 : 9 aanvragen

7. Geplande activiteiten 2020/2021
2020: In maart 2020 organiseert Het Blauwe 

Fonds een besloten huisconcert in het  

monumentale Staetshuys gelegen in de 

‘Gouden Bocht’ in Amsterdam. Met een 

optreden van getalenteerde jonge musici.

2021: In 2021 organiseert Het Blauwe Fonds  

wederom een sponsordiner.

 

Dennis Boutkan en Ernst Nijkerk (founding father) in overleg met Charlotte Buitenkamp en Juliette Hasselbach van het Nationaal 
Ouderenfonds over het gezamenlijke project ‘Onzichtbare Ouderen’ waarbij we werken aan sociale gelijkheid voor LHBTI-ouderen.
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8. Raad van Toezicht

Krachtens de statuten van Het Blauwe Fonds 

is er een Raad van Toezicht ingesteld.  

Deze bestaat op dit moment uit drie leden: 

Dhr. Olaf Sleijpen (DNB)

Dhr. Ernst Nijkerk (Nijkerk Holding)

Dhr. Peter Bost (Ondernemer/Jachtbouwer) 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht  

afscheid genomen van Carolien Gehrels  

en Jan Driessen. 

AMBASSADEURS

Het Blauwe Fonds heeft vier ambassadeurs 

die het fonds vertegenwoordigen op bijzon-

dere gelegenheden en het een gezicht geven. 

Dit zijn Arthur Japin, Arthur van Schendel, 

Martin van Gelder en Lank Bos. 

Martin van Gelder Lank BosArthur Japin Arthur van Schendel
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9. Financiën

Het vermogen van de stichting wordt statu-

tair gevormd door schenkingen, erfenissen, 

subsidies en donaties, alsmede door andere 

verervingen. Alle uitgaven worden zoveel 

mogelijk uit de rente van het kapitaal en 

andere inkomsten van de stichting betaald. 

Per 31 december 2019 bedroeg het eigen 

vermogen van Het Blauwe Fonds: e 71.751,-

IMPACT CORONACRISIS

Vanwege de impact van de coronacrisis op de 

Nederlandse economie en de gevolgen voor 

de koopkracht van onze donateurs en poten-

tiële donateurs is er een reële kans dat de 

giften voor het jaar 2020 zullen afnemen. 

Hoeveel dit zal zijn is lastig in te schatten.  

Dit zal mede afhangen van de duur van de 

coronacrisis, de mogelijke kans op een ople-

ving in het najaar van 2020 en de totale krimp 

van de Nederlandse economie over heel 2020. NL  67  ABNA  0620  1505  21
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9. Balansoverzicht per 31 december 2019
 31 december 2018 31 december 2019
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  € 123.766  € 73.634
Kas € 0  € 0
Kruisposten € 0  € 0
ABN-AMRO Bank € 123.766  € 73.634
OVERIGE VORDERINGEN  € 3  € 3
Debiteuren € 0  € 0
Nog te ontvangen toezeggingen € 0  € 0
Vooruitbetaalde kosten+ overige vorderingen € 0  € 0

Totaal activa € 123.769 € 73.637

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN  € 57.207  € 71.751
Vrij besteedbaar vermogen € 57.207  € 71.751
OVERIGE SCHULDEN  € 0  € 0
Crediteuren  
Toegezegde bestedingen externe projecten 
Overige nog te betalen bedragen  € 66.562  € 1.886

Totaal passiva € 123.769 € 73.637
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Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54

1019 EW Amsterdam

info@hetblauwefonds.nl
www.hetblauwefonds.nl

 www.facebook.nl/hetblauwefonds

 @blauwefonds

 www.linkedin.com/company/

 het-blauwe-fonds

KvK Den Haag 27307037

IBAN: NL 67 ABNA 0620 1505 21

Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status 

onder nr. 818610657.

ieder mens moet zichzelf 
kunnen zijn
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