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Fotografie: Henri Blommers

1. Een veilige omgeving nu en straks
blijvende aandacht nodig. Projecten moeten
op andere, innovatieve manieren lhbti’ers
versterken en de strijd blijven aangaan.
De aanjagers van de projecten die wij steunen, begrijpen dat. Afgelopen jaar heb ik
hier mooie voorbeelden van gezien.
Het Nationaal Ouderenfonds lanceerde
bijvoorbeeld prachtige podcasts waarin
verhalen van lhbti’ers centraal staan.
De fototentoonstelling Oudroze van Ernst
Coppejans en Stichting Open Mind is buiten
te zien en reist door Nederland. Indrukwekkende verhalen en prachtige foto’s. We kijken
Het bestuur van Het Blauwe Fonds, v.l.n.r Jaus Müller, Dennis Boutkan, Ibrahim Cirak en Nico Arends (Geer Oskam ontbreekt
op deze foto)

er als bestuur naar uit om meer van dit soort
innovatieve projecten mogelijk te maken.
Op alle fronten strijden we voor zichtbaar-

In dit Publieksverslag leggen wij verantwoor-

onze nieuwe strategie van Vriendencirkels,

heid van lhbti’ers.

ding af over het jaar 2021. Een jaar waarin er

de vernieuwde website en over de door ons

gelukkig veel mogelijk was, al was het in

financieel gesteunde projecten.

Geer Oskam maakt sinds februari 2021

een golfbeweging. Je leest in dit verslag over

Lhbti-emancipatie staat niet stil en heeft

als algemeen bestuurslid deel uit van ons
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In Amsterdam werden huizen waar regen-

Doe je ook mee? Steun Het Blauwe Fonds

ervaring. Onder zijn beheer valt de porte-

boogvlaggen hingen bekogeld met eieren.

en word Vriend. En draag zo bij aan ons

feuille fondsenwerving.

Een tentoonstelling van Pride Photo Award

doel: een veilige omgeving voor lhbti’ers,

werd beklad met leuzen. Wij moeten waak-

nu en straks.

De debatavond ‘De Verloren Generatie van

zaam zijn op dit soort signalen, ze tonen

de Homo-emancipatie’ die ik mocht bijwonen

immers verminderde acceptatie. Wij onder-

in De Balie in Amsterdam was een ontroe-

steunen organisaties die de strijd aangaan,

Dennis Boutkan,

rend gesprek met de sleutelfiguren in de

bewustwording vergroten en lhbti’ers ver-

voorzitter Het Blauwe Fonds

strijd tegen aids en de voorvechters van de

sterken. Samen met de Vrienden van Het

huidige lhbtiq+-gemeenschap. Het gaf een

Blauwe Fonds investeren wij op die manier in

mooie inkijk in de geschiedenis van soli

een samenleving waarin iedereen zichzelf

dariteit. De solidariteit in de Nederlandse

kan zijn. Onze Vrienden geven ons het ver-

lhbti-community nam in de jaren ‘80 en ‘90

trouwen om de juiste projecten te selecteren.

toe, mensen steunden elkaar en streden
samen tegen discriminatie. Die solidariteit

Het maakt me trots dat mensen Het Blauwe

is iets om naar terug te verlangen.

Fonds weten te vinden en ook opnemen in

Het deed mij ook weer beseffen dat we

hun testament. Zij slaan de brug naar de

staan op de schouders van reuzen die ons

toekomst door met hun erfenis projecten te

zijn voorgegaan in de emancipatiestrijd.

steunen die hard nodig zijn. Samen kunnen
we toekomstige generaties een veilige om-

Anno 2022 is solidariteit nog steeds hard

geving bieden in Nederland, waarin iedereen

nodig! De veiligheid van lhbti’ers staat onder

openlijk en probleemloos zichzelf kan zijn.

druk. Mensen worden belaagd voor hand in

Misschien vraag je je af wanneer dat klaar

hand lopen of het uithangen van een regen-

is. Het antwoord is: nooit. Emancipatie

boogvlag. Vlaggen werden zelfs verbrand.

vraagt continu onderhoud.

Fotografie: Maria Saxaroz, unsplash.com

bestuur. We zijn erg blij met zijn inzet en

2. Frisse wind
We zijn gestart met onze Vriendencirkels,
lanceerden een frisse website, het bestuur
is versterkt met een nieuw bestuurslid en
we ontvingen inkomsten uit een nalatenschap.

NIEUWE WEBSITE
We hebben dit jaar tijd gestoken in het
maken van een nieuwe website.
Een aansprekende look and feel is nodig om
zo onze Vriendenkring verder uit te breiden.
De site is overzichtelijker, met ruimte voor
beeld en geeft meer duidelijkheid voor zowel
fondsaanvrager als de Vrienden van het
Fonds. De tastbare projecten

in de lhbti-

community staan er duidelijk op.

VRIENDENCIRKELS
We introduceerden in 2021 een nieuwe
strategie van Vriendencirkels.
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NALATEN

Vrienden van Het Blauwe Fonds kunnen zich
aansluiten bij één van onze cirkels: Bronzen
Vrienden, Zilveren Vrienden en Gouden Vrien-

Er is veel verbeterd in Nederland op het

den. Met de andere Vrienden uit de cirkel

gebied van lhbti-emancipatie, maar we zijn

zorgen ze voor een stabiele basis voor finan-

er nog niet. We zetten ons in om toekomstige

ciering van noodzakelijke projecten met hart

generaties een veilige omgeving te bieden

voor lhbti-emancipatie.

in Nederland. Een nalatenschap sluit hier

REGELMATIG MOETEN WIJ GOEDE PROJECTEN
AFWIJZEN OMDAT WE MEER AANVRAGEN KRIJGEN
DAN WE KUNNEN FINANCIEREN. DONATIES ZIJN
DUS HARD NODIG.

naadloos bij aan. Dit jaar is Het Blauwe

NIEUW BESTUURSLID

Fonds in een aantal testamenten opgenomen.
Daarnaast hebben we reeds een nalatenschap
Cultuurfonds. Geer heeft diverse bestuurs-

mogen ontvangen. We zijn vereerd dat we

functies vervuld en heeft zich met regelmaat

deze gift in kunnen zetten op projecten die

ingezet voor lhbti-emancipatie, zo was hij

het verschil maken in de lhbti-community.

actief bij COC als voorlichter op middelbare

WE HOPEN DAT MEER MENSEN HET
BLAUWE FONDS WETEN TE VINDEN EN OPNEMEN
IN HUN TESTAMENT.

Geer Oskam maakt sinds februari 2021 als

scholen en schreef hij een serie artikelen in

algemeen bestuurslid deel uit van het be-

de Volkskrant over meerouderschap.

stuur. Onder zijn beheer valt de portefeuille

GEER: “IK ZET MIJ IN VOOR HET BLAUWE FONDS
OMDAT IK GELOOF AAN TERUGGEVEN AAN ‘MIJN’
GEMEENSCHAP, HET BLAUWE FONDS DOET DIT
LETTERLIJK DOOR PROJECTEN TE ONDERSTEU
NEN DIE DE KWETSBAREN UIT ONZE GEMEEN
SCHAP HULP BIEDT.”

fondsenwerving. Na een periode in het buitenland waarbij Geer het vak van fondsenwerven zich eigen heeft gemaakt is hij
nu Head of Development, Marketing and
Communications bij het Prins Bernhard

Meer informatie hierover staat op
www.hetblauwefonds.nl/nalaten
of neem contact op met Geer Oskam.
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Feiten & Cijfers

MENSEN IS LHBT

IN 11 LANDEN
ZIJN LHBTIRECHTEN OPGENOMEN IN
DE GRONDWET

26

7 VAN DE 10 LHBTI’S KRIJGT TE MAKEN
MET DISCRIMINEREND GEWELD (VERBAAL
EN FYSIEK), 15% DOET DAARVAN AANGIFTE

HOMO- EN BI-JONGEREN WORDEN 4X ZO VAAK
GEPEST IN VERGELIJKING MET HETERO-JONGEREN

70 LANDEN IS HOMOSEKSUALITEIT STRAFBAAR, IN 46 LANDEN
IN

GELDT DAT OOK VOOR VROUWEN

30%

RUIM
VAN
DE LHBTI-OUDEREN
ZWIJGT OVER SEKSUELE VOORKEUR

DE STRAFEIS BIJ DISCRIMINEREND

GEWELD WERD IN 2011 VERHOOGD MET

60%

BIJNA
VAN HET ANTI-HOMO
GEWELD IN NEDERLAND VINDT PLAATS
IN AMSTERDAM,
VAN DE HOMOSEKSUELE MANNEN VOELT ZICH WELEENS ONVEILIG IN DE STAD, TEGENOVER
VAN DE LESBIENNES, HET
MELDPUNT DISCRIMINATIE AMSTERDAM RAPPORTEERT EEN TOENAME
VAN DISCRIMINATIE NAAR GEAARDHEID

35%

28%

100%

Bronnen: COC Nederland | Winq | Ouderenfonds | IHLIA | Amnesty Nederland | Wikipedia | Movisie | Zij aan Zij | UNHCR Nederland | OUTtv

1 15
OP

OP 01-04-2021 WAS HET 20 JAAR
GELEDEN DAT NEDERLAND HET EERSTE LAND TER WERELD WAS WAARBIJ MENSEN VAN HETZELFDE GESLACHT IN HET HUWELIJK KONDEN
TREDEN, INMIDDELS IS IN
LANDEN HET HUWELIJK TUSSEN MENSEN
VAN HETZELFDE GESLACHT ERKEND

RUIM 2 OP DE

5 JONGEREN

V E R B E RG E N

HUN LHBTI-

ZIJN OP SCHOOL

07-12-2021
COC NEDERLAND
BESTAAT 75 JAAR

60% VAN DE LHBTI’S PAST HAAR/ZIJN GEDRAG

AAN OM NEGATIEVE REACTIES TE VOORKOMEN

MEER DAN DE HELFT VAN DE TRANSGENDERS (54%) WORDT MAANDELIJKS
OF VAKER BELEDIGD EN/OF MAAKTE
IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN
EEN GEWELDDADIG INCIDENT MEE

NEDERLAND TELT
(NOG) CIRCA

15

THERAPEUTEN/ORGANISATIES DIE CONVERSIETHERAPIE

AANBIEDEN
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Fotografie: Henri Blommers

3. Organisatie van de Stichting
BESTUUR
Op 1 janauri 2021 had het bestuur
de volgende samenstelling:
Dennis Boutkan voorzitter
penningmeester

Nico Arends

secretaris

Jaus Müller

algemeen bestuurslid

Geer Oskam

algemeen bestuurslid

				

(sinds 1 februari 2021)

Dennis Boutkan

Ibrahim Cirak

Nico Arends

Jaus Müller

Geer Oskam

Merel Verburgt

Fotografie: Frits Schroeder (Merel)

Ibrahim Cirak

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd
bijeen.
In 2021 werd het bestuur van het fonds
ondersteund door Merel Verburgt (freelance)
op het gebied van PR & fondsenwerving.

Fotografie: Henri Blommers (Jaus)

en komt gemiddeld eenmaal per zes weken
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4. Communicatie
In juni ging onze nieuwe website

live.

Met een aansprekende look and feel, om zo
onze Vriendenkring verder uit te breiden.
De site is overzichtelijker, met ruimte voor
beeld en geeft duidelijkheid voor zowel fondsaanvrager als de Vrienden van het Fonds.
We vonden bovendien dat we wel wat trotser
mochten zijn op al die projecten die we
dankzij donaties mogelijk maken. Die staan
nu prominent op onze site zodat je kunt zien
hoe wij deze donaties omzetten in tastbare
projecten in de lhbti-community. Ook de drie
speerpunten (jongeren, ouderen, lhbti-migranten) komen helder in beeld. Vrienden van het
Fonds komen aan het woord en vertellen
waarom ze ons steunen.

Met nieuwsbrieven en socialmedia
blijven we in contact met Vrienden,

Op 1 april 2001 werd het burgerlijk huwelijk

sympathisanten en fondsaanvragers:

opengesteld voor partners van hetzelfde

Twitter

geslacht. Afgelopen april vierden we dan

Facebook

ook 20 jaar huwelijk voor iedereen met een

Instagram

collage van trouwfoto’s.

LinkedIn
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Vrienden in beeld
Lin en Martha zijn Vriend van Het Blauwe
Fonds. De reden? ‘EMANCIPATIE STOPT

NOOIT. IEDERE GENERATIE HEEFT NIEUWE WEG
BEREIDERS NODIG OM JEZELF TE KUNNEN ZIJN.’
Martha McDevitt verhuisde in 2000 van
San Francisco naar Nederland. De reden
van vertrek? Haar relatie met een vrouw
werd niet erkend in haar geboorteland de
Verenigde Staten.
Een jaar later was Nederland het eerste
land ter wereld waar het huwelijk voor
twee personen van hetzelfde geslacht
opengesteld werd. Martha trouwde met
haar grote liefde: de Australische Lin Pugh.
Een interview over het belang van kunnen
trouwen, emancipatie en Het Blauwe
Fonds.

HET BELANG VAN KUNNEN TROUWEN
Lin en Martha plukten de vruchten van

Martha en Lin bij M met Paul de Leeuw
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een lange emancipatiestrijd om het huwelijk

Ik ben daarom ook blij dat Het Blauwe

te openen voor iedereen. Is lhbti-emancipatie

Fonds lhbti’ers met een migratie-achter-

sindsdien min of meer voltooid?

grond als een van de pijlers heeft” (naast

Lin: “Dat is helaas niet waar. Samen hand in

jongeren en lhbti-ouderen, red.).

hand lopen leidt regelmatig tot opmerkingen.

Dat na het openstellen van het burgerlijk

‘HOMO!’ ROEPEN KINDEREN DIE LANGSLOPEN
NAAR ONS. DIT GEDRAG OP JONGE LEEFTIJD
GEEFT AAN DAT ER IETS MIS IS MET HOE WE MET
ELKAAR OMGAAN. HET LAAT ZIEN DAT DE MAAT
SCHAPPIJ ER NOG STEEDS NIET HELEMAAL
KLAAR VOOR IS.”

huwelijk de strijd nog niet was gestreden,
bleek wel toen Lin probeerde een zoon uit
een eerdere relatie van Lin juridisch te
Bron fotografie: San Francisco Chronicle

erkennen.
Lin: “Pas zes jaar geleden, mijn zoon was
toen 34, heb ik een juridische relatie met
hem gekregen. Als ik voor die die tijd zou

NOG VEEL TE WINNEN

komen te overlijden, of een van ons in het
ziekenhuis zou belanden, dan was hij feite-

Lin werkt als docent en begeleider bij

lijk een vreemde voor mij in juridische zin.”

inburgeringscursussen. Daar komt ze veel
nieuwe Nederlanders tegen uit landen waar

ZICHTBAARHEID VERGROTEN

homoseksualiteit totaal taboe is. Of erger:

de wereld eindigt niet als twee mensen van
elkaar houden.” In al die landen kunnen

een delict waar de doodstraf op staat.

Lin: “We hebben ons altijd ingezet om de

partners van het gelijke geslacht inmiddels

“De lhbti’ers in mijn inburgeringsklas voelen

zichtbaarheid van twee vrouwen die trouwen

in het huwelijk treden.

zich gelukkig gesteund door Nederland.

te vergroten. Altijd proberen we uit te stralen

Martha: “Emancipatie stopt nooit. Iedere

Helaas worden deze lhbtit’ers soms in

dat het heel normaal is dat twee vrouwen

generatie heeft weer nieuwe wegbereiders

hun directe omgeving negatief benadert.

trouwen. We zijn er dan ook trots op dat

nodig om jezelf te kunnen zijn. DIE WEG

Bijvoorbeeld door mensen uit hun land van

we ons verhaal in Mexico, Australië en de

herkomst. Hier is echt nog veel te winnen.

VS hebben kunnen delen. We dragen uit:

BEREIDERS MOETEN GESTEUND WORDEN.
DAAROM IS HET BLAUWE FONDS OOK ZO NODIG.”
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5. Ondersteunde projecten
Het Blauwe Fonds ondersteunt projecten

panelgesprek, daarna volgden

die lhbti-emancipatie in Nederland bevor-

twee rondes vol workshops en

deren. Lokaal en met impact. We steunen

de dag werd afgesloten met een

tussen de vijf tot tien projecten per jaar.

spoken-word. Iedereen was welkom

De wisselende maatregelen rondom de

en het programma was ook online

Covid epidemie zorgden dit jaar voor een

te volgen.

uitdaging voor veel initiatieven. Events

Bezoeker: “Ik wil graag empowered

moesten zich aan de maatregelen houden,

worden en steviger in mijn schoenen

projecten moesten hun programma aan

staan. Deze workshop volgen, was

passen of uitstellen. Hier een selectie van

daarin een eerste stap.”

mooie initiatieven die doorgang vonden.

DE VERLOREN GENERATIE VAN DE HOMOEMANCIPATIE

BI+ NEDERLAND
Bi+ Nederland

is er voor mensen met

De aidsepidemie in de jaren ‘80 en

bi+ gevoelens en ervaringen. Voor mensen

‘90 maakte 32 miljoen slachtoffers

die zich als bi, pan, queer, fluide, of juist

wereldwijd, meer dan alle oorlogen

helemaal niet willen identificeren en hele-

sindsdien bij elkaar. Ook in Amster-

maal niet in een hokje willen. De landelijke

dam raasde het virus genadeloos door de

tegen aids en de voorvechters van de huidige

Bi+ dag vond plaats op 10 april 2021 en was

stad en maakte meer dan 3.000 slachtof-

lhbtiq+-gemeenschap, om zo een beeld te

een groot succes.

fers. Deze avond

schetsen van de homo-emancipatie toen

Het programma werd geopend met een

gesprek met de sleutelfiguren in de strijd

in De Balie was een

V.l.n.r. Bo Hanna, Oscar Hammerstein, Mandy Woelkens, Dolly Bellefleur
Jan van Wijngaarden en Splinter Chabot

en nu.
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MIL COLORES
Mil Colores

betekent

BELINDA BANTJE: “WIJ (JONGE BICULTURELE
QUEER VROUWEN) STAAN OP DE SCHOUDERS
VAN DE VROUWEN VAN MIL COLORES.”

maakte de buitenexpositie Oudroze met
foto’s en verhalen.
www.stichtingopenmind.nl/oudroze/

Duizend Kleuren. Daarmee
drukt de organisatie uit dat

Nederland? Fotograaf Ernst Coppejans

OUDROZE
LHBTI-OUDEREN

ze van en voor vrouwen
met diverse etnische

Hoe was het leven voor de eerste generatie

achtergrond, religie,

openlijk homoseksuele mannen, lesbische

Het Nationaal Ouderenfonds

leeftijd, opleiding en/of leefstijl is. Iedere

vrouwen, biseksuelen en transgenders in

in 2021 gespreksessies waarbij vrijwilligers

organiseerde

vrouw die zich kan vinden in hun visie,
Respect voor Diversiteit, is welkom bij de
activiteiten.
Op 7 november 2021 organiseerden ze het
Bron: Stichting Open mind / Buitenexpositie: Ernst Coppejans

live jubileumevent ‘1000 Kleuren’.Uit de vele
aanmeldingen bleek hoezeer deze doelgroep
snakte naar weer een eerste echte ontmoeting. Uiteindelijk kwamen er zo’n 70 vrouwen
naar het event, precies genoeg binnen de
dan geldende maatregelen. Het was een
zeer geslaagd feest met swingende optredens van Bumba en Ebony. De organisatie
publiceerde ook een jubileumkrant.
Expositie Oudroze
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6. Aanvragen 2021
en toekomstige zorgprofessionals (studenten

geïntegreerd in het reguliere curriculum.

In totaal hebben we in 2021 van de 22 aan-

MBO en HBO Zorg en Welzijn) in gesprek

Bijvoorbeeld bij Brabantzorg: Implementatie

vragen, 6 aanvragen kunnen honoreren.

gingen met lhbti-ouderen. Van deze gesprek-

in lefgozertraject en bij praktijkopleiders

Twee projecten gericht op lhbti-ers met

ken werden opnames gemaakt. Deze opna-

(verkorte opleidingen om zorgmedewerkers

migratie-achtergrond, een project voor

mes zijn uiteindelijk verwerkt in een podcast

klaar te stomen), bij de burgerschapslessen

biseksuelen en drie projecten gericht op

bestaande uit 11 afleveringen waarin lhbti’ers

van het 2e jaar onderwijs HBO verpleegkunde

lhbti-ouderen.

vertellen over hun levenservaringen.

en bij het kennisplatform palliatieve zorg

2021 22 aanvragen | 2019 27 aanvragen

Voor het onderwijs werd de podcast gecom-

binnen het thema diversiteit.

2020 21 aanvragen | 2018 23 aanvragen

Ook in een liefdescampagne brachten het

OMDAT WE MEER AANVRAGEN KRIJGEN DAN WE
KUNNEN FINANCIEREN MOETEN WE REGELMATIG
GOEDE PROJECTEN AFWIJZEN, DONATIES ZIJN
DUS HARD NODIG.

bineerd met een lespakket. Het lespakket is
breed uitgezet en door diverse organisaties

Nationaal Ouderenfonds lhbti-stellen in
beeld om de zichtbaarheid van deze
groep te vergroten.
Bekijk de films via
Facebook:
of YouTube:

De podcast van het Nationaal
Ouderenfonds over lhbti-ouderen
kun je beluisteren via deze link:

7. Geplande
activiteiten 2022
In 2022 wil Het Blauwe Fonds een Patronendiner organiseren. In oktober organiseert
het fonds wederom een sponsordiner.
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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)

Peter Bost

Fotografie: Erik Terlouw

Ernst Nijkerk

Fotografie: Arnout van Krimpen

Olaf Sleijpen

AMBASSADEURS
Het Blauwe Fonds heeft vier ambassadeurs
die het fonds vertegenwoordigen op bijzondere gelegenheden en het een gezicht geven.
Dit zijn Arthur Japin, Arthur van Schendel,
Martin van Gelder en Lank Bos.
Arthur Japin

Arthur van Schendel

Martin van Gelder

Lank Bos
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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 2021 bedroeg het
eigen vermogen van Het Blauwe

Fotografie: FG Trade

Fonds: e 92.742,-
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9. Balansoverzicht per 31 december 2021
ACTIVA

31 december 2020

31 december 2021

VASTE ACTIVA		
€ 0		
Kantoorinventairs
€ 0		
€0
Hard- en software
€ 0		
€0
Afschrijving op vaste activa
€ 0		
€0
VLOTTENDE ACTIVA

€0

Voorraden		
€ 0		
LIQUIDE MIDDELEN		
€ 70.468		
Kas
€ 0		
€0
Kruisposten
€ 0		
€0
ABN-AMRO Bank
€ 70.468		
€ 175.125
OVERIGE VORDERINGEN		
€ 3		
Debiteuren
€ 0		
€0
Nog te ontvangen toezeggingen
€ 0		
€0
Vooruitbetaalde kosten+ overige vorderingen
€ 0		
€0

€0
€ 175.125

Totaal activa

€ 175.128

€ 70.471

€3

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN		
€ 68.585		
Vrij besteedbaar vermogen
€ 68.585		
€ 92.742
OVERIGE SCHULDEN		
€ 0		
Crediteuren		
Toegezegde bestedingen externe projecten
Overlopende passiva		
€ 1.886		
Totaal passiva

€ 70.471

€ 92.742
€0

€ 82.386
€ 175.128
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Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54
1019 EW Amsterdam
info@hetblauwefonds.nl
www.hetblauwefonds.nl
Twitter
Instagram
LinkedIn
KvK Den Haag 27307037
IBAN: NL 67 ABNA 0620 1505 21
Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status
onder nr. 818610657.

Fotografie: Oneinchpunch | Freepik.com

Facebook
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