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Kunt u het zich nog herinneren? De laatste 

fundraiser van Het Blauwe Fonds in Het 

Staetshuys. Ons netwerk-event voor vrien-

den en sympathisanten, in maart 2020.  

Wat leek de wereld nog zorgeloos toen.  

Wat genoten we nog onbekommerd van de 

muziek van het Albéniz trio, van elkaars 

aanwezigheid, de goede gesprekken bij  

de borrel en de fantastische ambiance.  

We spraken al over een virus uit China. 

Maar, kort na dat concert ging Nederland  

in lockdown. 

Natuurlijk was dit noodzakelijk om het virus 

een halt toe te roepen. Tegelijkertijd moeten 

we niet vergeten hoe belangrijk het is dat 

onze community zo ontzettend gebaat is bij 

ontmoetingen en bij netwerken. En ook niet 

wat voor schade er is aangericht in deze 

lange periode van de coronapandemie.  

We hebben ons als bestuur zorgen gemaakt 

over eenzaamheid onder lhbti-ouderen, 

vooral tijdens de eerste lockdown. We zagen 

dit ook in het afnemend aantal geschikte 

projectaanvragen. Piepend en krakend  

kwamen vrijwilligersorganisaties tot stil-

stand, de community eenzaam achterlatend.  

Gelukkig hebben we ook de veerkracht  

gezien van deze organisaties, waarvan we 

sommigen al jaren steunen. Met bewonde-

ring heb ik gezien hoe ze zich aanpasten aan 

de nieuwe realiteit, al dan niet met hulp van 

Het Blauwe Fonds. Gelukkig zien we nu, bij 

het ter perse gaan van dit publieksverslag, 

juist weer een opleving in activiteiten. 

Daarom is het zo belangrijk om te blijven 

geven aan ons fonds. Wij helpen deze  

vrijwilligersorganisaties met doelgerichte 

subsidies weer op te starten na de corona-

crisis. Zodat zij hun achterban weer aan 

kunnen spreken en mensen weer bij elkaar 

brengen. 

1. Het jaar dat we graag achter ons 
 willen laten

Dennis Boutkan
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QUOTE

We hebben ons als 
bestuur zorgen gemaakt 
over eenzaamheid onder 

lhbti-ouderen
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In Nederland is geld doneren aan een parti-

culier fonds geen vanzelfsprekendheid.  

Wij krijgen geen subsidie, dus iedere gift is 

essentieel. Daarom ben ik ook zo dankbaar 

dat velen van u ons fonds wisten te vinden 

afgelopen jaar, ook in moeilijke tijden.  

Zonder u kunnen we noodzakelijke projecten 

niet financieren. Mijn vraag aan u is dan ook: 

toon als lhbti-community solidariteit, ook via 

uw portemonnee. Er is nog zoveel werk te 

doen om de veiligheid en gelijkwaardigheid 

te versterken en te vergroten. Dat kunnen 

we echt alleen met uw hulp.

Dennis Boutkan,  
voorzitter Het Blauwe Fonds

2. Betrouwbaarheid in moeilijke tijden
Het Blauwe Fonds heeft betrouwbaarheid 

hoog in het vaandel staan. Vandaar ook dit 

publieksverslag, om u in de diepte te infor-

meren en verantwoording af te leggen over 

onze activiteiten in 2020. Deze betrouwbaar-

heid weerspiegelt zich in de samenstelling 

van het bestuur: allen mensen met wortels 

in de publieke of private sector, die hun 

betaalde baan combineren met een onbe-

zoldigde bestuursfunctie van Het Blauwe 

Fonds. Daarnaast worden we als bestuur 

geadviseerd door een Raad van Toezicht.  

Pijnlijk, Nederland valt in  
2020 opnieuw uit de top 10 

van Europese landen waar de 
rechten van lhbti-personen 

goed geregeld zijn

FACTBron: COC
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In 2020 hebben we hier wat aanpassingen in 

aangebracht. De Raad van Toezicht bestaat 

sinds 2020 uit dhr. Olaf Sleijpen (DNB),  

dhr. Ernst Nijkerk (Nijkerk Holding) en  

dhr. Peter Bost (ondernemer/jachtbouwer). 

Meerdere keren per jaar vindt er overleg 

plaats tussen het bestuur en de Raad  

van Toezicht om op strategisch niveau van  

gedachten te wisselen.

Dat is ook waar wij voor staan: een donatie 

aan Het Blauwe Fonds maakt echt het  

verschil! We merken aan onze Vrienden en 

donateurs hoe belangrijk zij het vinden dat 

hun donaties wel besteed worden. 

Gerard Jongerius: “Grote fondsen 

hebben vaak zware proce dures. 

Dat is bij dit fonds niet zo. De kracht van Het 

Blauwe Fonds is juist dat het een klein fonds 

is. Het is daardoor toegankelijk en slagvaar-

dig en met een vrijwilligersbestuur is de 

overhead minimaal.” Gevraagd naar waarom 

geld geven aan het Het Blauwe Fonds een 

goed idee is, antwoordde donateur Gerard 
Jongerius verder: “Daarom bieden ze wat 

mij betreft voor mijn donatie echt value for 

money. Bovendien is het fonds laagdrempelig 

en benaderbaar. Ik hoor dat er daardoor een 

sterke vertrouwensband ontstaat tussen 

donateurs en het bestuur.” 

Van andere vrienden van ons fonds hoorden 

we hoe belangrijk ze het vonden dat  

Het Blauwe Fonds de verbinding zoekt.  

In tijden van lockdowns kwam dit gevoel pas 

echt naar boven: het zette mensen aan het 

denken. Donateurs Carl Nobelen en Frédéric 
Minvielle zagen in de gay community meer 

eenzaamheid. De kroegen gingen dicht,  

het werd moeilijker om elkaar op te zoeken. 

Carl Nobelen en Frédéric 

Minvielle: “Projecten waarbij 

mensen samenkomen, zijn nu echt belang-

rijker dan ooit. Wanneer we hier uitkomen, 

dan zal het gevoel van eenzaamheid niet 

meteen weg zijn.”
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HUISCONCERT STAETSHUYS     

Op 6 maart genoten wij met speciale  

genodigden van een huisconcert in het  

monumentale Staetshuys in Amsterdam.  

Het Staetshuys is gelegen in de ‘Gouden 

Bocht’ en is één van de mooiste  

Amsterdamse monumentale panden.  

Het huisconcert was een prachtig optreden 

van de hoog getalenteerde jonge musici van 

het Albeniz trio; Luis María Suarez (viool), 

Paula Brizuela Carballo (cello) en Javier 

Rameix (piano).

Dit optreden werd aangeboden door een 

zeer betrokken donateur en de gastheren 

van het Staetshuys Bart Schuil en Jan  

Meulendijks. Omdat zij net als wij geloven 

dat de projecten die Het Blauwe Fonds steunt 

heel hard nodig zijn.
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PERSOONLIJK BERICHT  
VAN ONZE PENNINGMEESTER

Waar mensen in tijden van corona al dan 

niet vrijwillig kiezen voor sociale isolering,  

is deze vrije keuze er niet altijd en voor  

iedereen. Velen zitten in een onvrijwillige 

isolering als ze zichzelf en de wereld nog 

moeten verkennen.

Ook de ouderen die ons pad geplaveid heb-

ben, die zich nu in een zorginstelling soms 

genoodzaakt zien om hun geaardheid te 

verbergen en gedwongen worden tot sociale 

isolatie. Deze ‘druk’ op het gevoelsleven 

maakt kwetsbaar. Kwetsbaarheid is mooi, 

maar vooral als men deze kwetsbaarheid 

bewust ervaart en kan inzetten om tot iets 

moois te komen.

Daar waar mensen zelf niet in staat zijn  

tot verbinding, zijn wij er als samenleving 

om hen hierin te helpen. Het gevoel niet 

verbonden te zijn met lieve mensen om  

zich heen onthoudt de persoon van ons 

wezen: liefdevolle verbinding.

Ook in onze lhbti-gemeenschap, waarbij ons 

gevoelsleven zo nadrukkelijk voorop staat, 

zijn er uitdagingen op verschillende momen-

ten in onze levensloop waarin we de behoe-

venden moeten helpen. Daarom zet ik mij in 

voor Het Blauwe Fonds. Om de ‘onvrijwillig 

eenzamen’ te helpen. Met uw steun, niet 

omdat het kan, maar omdat het moet. 

Dankbaar ben ik voor al die Vrienden en 

donateurs van Het Blauwe Fonds en de 

mensen die ons steunen en die dit mogelijk 

maken.

Ons fonds heeft drie belangrijke aandachts-

punten: lhbti-ouderen, jongeren die worste-

len met hun coming out en kwetsbare  

lhbti-ers met een migratie achtergrond. 

Deze pijlers resoneren bij mij persoonlijk.

Mijn eigen pad is een pad van tegenstellingen 

(geweest). Als bi-culturele lhbti–er komend 

vanuit een collectieve (islamitische) cultuur, QUOTE

Ons fonds heeft drie  
belangrijke aandachtspunten: 

lhbti-ouderen, jongeren die 
worstelen met hun coming 
out en kwetsbare lhbti-ers 

met een migratie achtergrond
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is het voor mij een wonderlijke maar ook 

uitdagende weg (geweest) naar het omarmen 

van individualiteit. Op deze weg heb ik als  

jongvolwassene het eenzame gevoel lang  

en diep ervaren. En later bevrijding en ver-

binding gevonden in het zijn van mezelf. 

Door de liefde en veiligheid van onze gemeen-

schap heb ik de glans van het leven ontdekt, 

juist door die onvoorwaardelijke verbinding. 

Mij is het gelukt in verbinding te komen, 

maar sommigen hebben hier hulp bij nodig.

Waar ik vroeger vanuit mijn culturele condi-

tionering niet begreep dat mensen in  

Nederland hun ouderen in een zorginstelling 

‘konden stoppen’, heb ik zelf ervaren hoe 

liefdevol en toegewijd het er kan zijn toen 

mijn vader er vanwege gezondheidsredenen 

‘onvrijwillig’ in terecht kwam. Mijn onbegrip 

sloeg om in verbazing en verwondering. 

Helaas zag ik ook schrijnende gevallen van 

eenzaamheid.

Als ik mensen vertel waarom ik mij inzet 

voor kwetsbare (lhbti-)ouderen, dan krijg ik 

hiervoor vaak een theoretische bevestiging 

vanuit het hoofd. Juist nu wij als samen-

leving die groep kwetsbaren extra bescher-

men door (al dan niet vrijwillig) te kiezen 

voor een soortgelijke sociale isolering, wordt 

dit wellicht doorvoeld. Ik hoop dat dit begrip 

in deze tijd afdaalt vanuit het hoofd naar 

het hart en dat daardoor onze boodschap en 

missie nog beter begrepen wordt: investeren  

in een samenleving waarin iedereen zichzelf 

moet kunnen zijn. 

Daarom zet ik mij in voor Het Blauwe Fonds. 

Liefde geeft kleur. Kleur aan het zelf en 

daarmee kleur aan het leven. Onze koning 

benoemde het al, dit verschrikkelijke virus 

en de noodzaak tot verbinding. Het eenzaam-

heidsvirus is van alle tijden. Laten wij als 

gemeenschap de inspiratie zijn die tot ver-

binding uit liefde leidt en deze verbinding 

teruggeven aan hen die deze roze weg ge-

plaveid hebben en zichzelf weer onzichtbaar 

moeten maken. En voor diegenen die nog 

aan het begin van dit pad staan, maar waar-

voor het makkelijker zou moeten zijn door  

u en ik die hen daarin helpen.

Met bewustwording, met aandacht, met 

vrijwillige inzet van ons bestuur, door te 

investeren, maar bovenal vanuit liefdevolle 

verbinding; laten we elkaar duurzaam  

blijven steunen uit naam van die verbinding. 

Een verbinding naar vroeger, het nu en de 

toekomst. In dit leven, maar ook wat u  

nalaat aan dit leven, juist in naam van die 

verbinding.

Als penningmeester ben ik u, onze vrienden 

en donateurs, dankbaar dat u elk jaar in 

toenemend  aantal uw vertrouwen blijft 

geven aan ons fonds. Met uw vertrouwen 

blijven wij die bijzondere mensen helpen die 

onze steun hard nodig hebben.

Ibrahim Cirak
Penningmeester Het Blauwe Fonds 
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BESTUUR

Op 1 janauri 2020 had het bestuur  

de volgende samenstelling:

Dennis Boutkan voorzitter

Ibrahim Cirak penningmeester

Nico Arends secretaris

Jaus Müller algemeen bestuurslid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd 

en komt gemiddeld eenmaal per zes weken 

bijeen.

In 2020 werd het bestuur van het fonds  

ondersteund door Merel Verburgt (freelance) 

op het gebied van PR & fondsenwerving.

3. Organisatie van de Stichting

V.l.n.r Jaus Müller, Dennis Boutkan, Ibrahim Cirak en Nico Arends
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Met nieuwsbrieven, social-mediaposts en 

persoonlijke verhalen houden we contact 

met onze achterban. Penningmeester  

Ibrahim deelde een persoonlijk verhaal, 

onze voorzitter Dennis schreef een opinie-

stuk, Vrienden Gerard, Carl en Fréderic 

lichtten toe waarom ze het fonds steunen. 

Ook deelden we mooie verhalen van oudere 

lhbti-ers, gemaakt door Het Nationaal  

Ouderenfonds en op Coming-Out Day deelde 

Het Nationaal Ouderenfonds een interview 

met Gordon waarin hij vertelt over zijn jeugd 

en Coming-Out (klik om te bekijken         ).

We zijn nu ook te vinden op Instagram.  

Dit zorgt voor een groter bereik. Het aantal 

volgers groeit hier snel.

Twitter: 
@blauwefonds 

Facebook: 
www.facebook.nl/hetblauwefonds 

Instagram: 
www.instagram.com/het.blauwe.fonds
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/ 
het-blauwe-fonds       

4. Communicatie
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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.  

In 2020 hadden veel (vrijwilligers-)initiatie-

ven het moeilijk. Events konden niet  

doorgaan, projecten werden afgeblazen  

of on-hold gezet. Gelukkig kon een aantal 

initiatieven wel doorgaan, zij het met een 

aangepast programma. 

LHBTQI+ BUDDY

In samenwerking met het VSB Fonds en  

het KansFonds co-financierde Het Blauwe 

Fonds in 2020 opnieuw het LHBTQI+ buddy 

project. Gevluchte lhbti-ers worden door 

vrijwilligers van Stichting Prisma Groep 

gekoppeld aan Nederlanders die hen weg-

wijs maken in de Nederlandse samenleving. 

Het project werd aangepast aan de corona-

maatregelen.  

PINK MARRAKECH

De eerste editie van Pink Marrakech Festival 

vond plaats in het iconische Muziekgebouw 

aan ‘t IJ in Amsterdam met 500 deelnemers. 

Het festival is een initiatief van Nassiri Belaraj, 

waarbij verschillende artiesten en organi-

saties de handen ineenslaan om sociale 

acceptatie, zichtbaarheid en empowerment 

voor de Nederlands-Marrokkaanse lhbti- 

community te realiseren. “Tijdens het eve-

nement heb ik gelijkgestemden ontmoet.  

5. Ondersteunde projecten
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Ik voelde mij gehoord en gezien, maar  

bovenal voelde ik mij niet meer alleen.”

HET NATIONAAL OUDERENFONDS:  
LHBTI-OUDEREN

In 2020 werkte het Nationaal Ouderenfonds 

voor het project LHBTI-Ouderen aan een 

nieuw thema; inclusiviteit voor de lhbti-ers 

bij het Ouderenfonds. Het Ouderenfonds wil 

sociale gelijkheid voor lhbti-ers uitdragen 

door een voorbeeld van een inclusieve  

organisatie te zijn. Binnen alle lagen van de 

organisatie kwam het thema in 2020 terug; 

van het vrijwilligersbeleid en personeels-

beleid, tot de communicatie op de website. 

Gedurende het jaar zijn vijf verhalen van 

lhbti-ouderen gepubliceerd op sociale media 

en in het magazine Goud, nieuwe stockfoto’s 

zijn aangekocht voor een inclusief beeld  

bij toekomstige berichten voor de website, 

een mooi bewustwordingsfilmpje is gemaakt, 

vrijwilligers en personeel zijn getraind op dit 

onderwerp en het interne en externe beleid 

werd aangepast. Daarnaast is op Coming- 

Out Day een filmpje van ambassadeur  

Gordon uitgebracht waarin hij zijn persoon-

lijke coming-out deelt. De intentie om tijdens 

verschillende groepsactiviteiten van vrijwil-

ligers en ouderen het thema onder de aan-

dacht te brengen met bijvoorbeeld een 

workshop is helaas maar in kleine mate 

gelukt door de coronamaatregelen.  

Als afsluiting zijn de opgehaalde kennis  

en ervaringen gebundeld in een informatie-

brochure over ouderen en lhbti. In deze 

brochure maakt de lezer kennis met Huub, 

Conny en Liesbeth en leert de lezer waar je 

op kunt letten, als individu en als organi-

satie, bij dit lhbti-thema. Aan de hand van 

tips en het (h)erkennen van gevoeligheden, 

kan iemand zichzelf of een organisatie lhbti- 

sensitiever maken. Dit alles zorgde ervoor 

dat het Nationaal Ouderenfonds een inclu-

sieve, lhbti-vriendelijke organisatie werd 

waar iedereen zich thuis en welkom voelt. 
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VOETBALLEN DOET COEN  
NET ZO GRAAG ALS CONNY
 

“Ik heb het altijd voor mezelf gehouden en 

het nooit met iemand gedeeld in die tijd.” 

Conny Koreman (66) werd geboren in het 

verkeerde lichaam en groeide op als Coen  

in Amsterdam. “Al op jonge leeftijd kwam 

Conny boven drijven. Ik kon niet verklaren 

waarom ik het dragen van een rok leuk 

vond.” 

“Amsterdam-Oost was het voetbalmekka.  

Ik groeide op vlakbij het Ajax-stadion.  

Op straat voetballen was mijn grootste  

passie. De puberteit was moeilijk. Ik werd 

hoekig en kreeg op allerlei plekken haar.  

Om Conny te onderdrukken ontstond er een 

ongelooflijke macho vent. Ik dacht dat alles 

wel zou verdwijnen als ik ging trouwen, 

maar dat gebeurde niet. Na tien jaar kwam 

er een einde aan het huwelijk. Gelukkig is  

de relatie met mijn ex goed.” 

“Ik werkte in de aannemerij, een echte  

machowereld. Als ik thuiskwam ging 

de stropdas af, het pak uit en de vrou-

wenkleren aan. Toen ik 49 was, ging 

het niet langer. Na een goed gesprek 

met mijn directeur besloten we dat ik 

na een vakantie terug zou komen als 

Conny. Die eerste 

werkdag als Conny 

was een ongelooflijk 

spannend moment. 

Toen ik het kantoor 

binnenliep, stond er 

een grote bos bloe-

men met een kaartje 

en daaronder lag een 

doosje met nieuwe 

visitekaartjes.”
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Al op jonge leeftijd kwam 
Conny boven drijven, ik kon niet 
verklaren waarom ik het dragen 

van een rok leuk vond
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In totaal zijn er in 2020 drie aanvragen  

gehonoreerd. Twee projecten gericht op 

lhbti-ers met migratie-achtergrond en  

één project gericht op lhbti-ouderen.   

2020 : 21 aanvragen

2019 : 27 aanvragen 

2018 : 23 aanvragen

2017 : 21 aanvragen

2016 : 21 aanvragen

2015 : 19 aanvragen

2021: In 2021 verwelkomen wij Geer Oskam 

als nieuw bestuurslid. Onder zijn beheer valt 

de portefeuille fondsenwerving. 

• We organiseren een veiling ten bate van 

ons fonds. Dit is als alternatief bedoeld voor 

ons twee-jaarlijkse sponsordiner dat van-

wege de coronapandemie te onzeker was 

om te organiseren.

• Lancering nieuwe website.

 

6. Aanvragen 2020 7. Geplande activiteiten 2021/2022

Verontrustende cijfers…
7 op de 10 lhbti-ers krijgen 

te maken met discriminerend 
geweld (verbaal en fysiek)
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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) 

 

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 

statutair 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 2020 bedroeg het 

eigen vermogen van Het Blauwe 

Fonds: e 68.585,-

IMPACT CORONACRISIS

In 2020 werden veel projecten afge-

blazen of on-hold gezet. Gelukkig  

kon een aantal initiatieven doorgaan 

met een aangepast programma. 

De algemene economische impact 

wordt wellicht door velen van u persoonlijk 

gevoeld en beleefd. Als fonds hebben wij 

door een blijvende toewijding van onze ach-

terban een kleine terugval aan inkomsten 

gehad, ook door het gebrek aan fundraising 

activiteiten die wij als fonds zelf organiseren. 

Dit effect is echter te verwaarlozen in verge-

lijking tot normale jaren.  

Ook in het afgelopen coronajaar is er een 

toename van nieuwe vrienden en mensen 

met hart voor ons fonds.
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9. Balansoverzicht per 31 december 2020
 31 december 2019 31 december 2020
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  € 73.634  € 70.468
Kas € 0  € 0
Kruisposten € 0  € 0
ABN-AMRO Bank € 73.634  € 70.468
OVERIGE VORDERINGEN  € 3  € 3
Debiteuren € 0  € 0
Nog te ontvangen toezeggingen € 0  € 0
Vooruitbetaalde kosten+ overige vorderingen € 0  € 0

Totaal activa € 73.637 € 70.471

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN  € 71.751  € 68.585
Vrij besteedbaar vermogen € 71.751  € 68.585
OVERIGE SCHULDEN  € 0  € 0
Crediteuren  
Toegezegde bestedingen externe projecten 
Overige nog te betalen bedragen  € 1.886  € 1.886

Totaal passiva € 73.637 € 70.471
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Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54

1019 EW Amsterdam

info@hetblauwefonds.nl
www.hetblauwefonds.nl

 @blauwefonds

 www.facebook.nl/hetblauwefonds

 www.instagram.com/het.blauwe.fonds

 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. Fo
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