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Hotsma, Albertha

Van: Sebastiaan Velda <vsvelda1976@kpnmail.nl>
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 15:16
Aan: Statengriffie
Onderwerp: Noodkreet COC Friesland
Bijlagen: Noodkreet COC Friesland 24062021.docx; Begroting 2021 na investering.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Geachte heer/mevrouw,  
 
Zou u deze brief met bijlage zo spoedig mogelijk willen doorsturen naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sebastiaan Velda-Seerden 
Secretaris COC Friesland 
 
 



Leeuwarden, 24 juni 2021 
 
Betreft: Noodkreet COC Friesland 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: COC Friesland luidt de noodklok! Als COC 
Friesland geen noodsteun krijgt, zijn we genoodzaakt de deuren te sluiten. En dat zal een 
verlies zijn voor een grote gemeenschap binnen onze provincie! 
 
COC Friesland is sinds de afschaffing van de structurele provinciale steun in financieel zwaar 
weer terechtgekomen. Daar wij wel onze vaste lasten hebben, zoals een betaalde kracht en 
huisvesting, zijn wij flink ingeteerd op onze reserves. Sterker nog: we hebben op dit moment 
geen geld om zelfs deze lasten te kunnen dragen. 
 
De afgelopen jaren hebben we flink beknibbeld op onze huisvesting: van een statig pand aan 
het Wilhelminaplein naar een kleine kantoorruimte in het oude gebouw van De Friesland (in 
beheer van Carex). Waar wij vroeger groepen konden ontvangen voor bijeenkomsten en 
waar nodig individueel en op een veilige manier konden bijstaan of spreken, beschikken wij 
momenteel over een ruimte waar kantoor gehouden wordt, vrijwilligers hun 
werkzaamheden uitvoeren en we gesprekken moeten voeren met mensen die een 
luisterend oor nodig hebben. Verre van ideaal dus! 
En ook zeker ver weg van de doelstellingen van COC Friesland: een save haven zijn voor alle 
mensen die vragen hebben of behoefte aan een gesprek over seksuele diversiteit, 
discriminatie of persoonlijke situatie.   
 
Daarnaast kampen wij op dit moment nog met een langdurige afwezigheid van onze 
directeur, die ziek thuiszit en er uiteindelijk een projectleider aangesteld moest worden. 
Omdat er in de tussenliggende periode geen betaalde kracht aanwezig was, heeft het 
bestuur de meeste taken op zich genomen. Ook verre van ideaal, omdat deze bestuursleden 
dit naast hun eigen baan erbij doen. 
 
Dit alles heeft ervoor gezorgd, dat COC Friesland niet veel tijd heeft kunnen steken in het 
vergaren van gemeentelijke subsidies. Van de andere kant zijn gemeenten niet erg actief op 
zoek geweest naar ons, wat resulteert in het feit dat wij slechts met 4 van de 18 Friese 
gemeenten een samenwerking hebben. 
De subsidie die we ontvangen van deze gemeenten moeten worden gebruikt voor specifieke 
activiteiten en zijn dus geoormerkte gelden. Dus niet zozeer bedoeld voor onze vaste lasten. 
 
Tot slot werken wij al jaren met dezelfde materialen, zoals computers, bureaus en ander 
meubilair. Ook het maken van actuele flyers of folders is momenteel niet aan de orde. Met 
een upgrade van deze zaken kunnen wij ons beter richten op de doelstellingen van COC 
Friesland. 
 
Onze noodkreet aan de provincie is daarmee een simpele: wij vragen de provincie om ons 
eenmalige noodsteun te geven. Daarmee kunnen wij tijd en ruimte kopen om met meer 



gemeenten in gesprek te gaan en van daaruit meer structurele subsidies te krijgen. Op deze 
manier kunnen wij over een tijdje onze eigen broek weer ophouden en functioneren als een 
gezonde stichting. 
Daarnaast zouden wij het op prijs stellen als een of meerdere afgevaardigden van de 
provincie ons zou(den) willen ondersteunen in de weg naar de verschillende gemeenten. 
 
 
Wij willen jullie in ieder geval hartelijk danken voor de tijd en ruimte die wij krijgen om onze 
noodkreet onder de aandacht te brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van COC Friesland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: begroting COC Friesland 



Begroting 2021 na investering 

Baten:

Inkomsten regenbooggemeente Leeuwarden 16.170,00€     

Inkomsten Regenbooggemeente Sud West Fryslân 10.000,00€     

Inkomsten Gemeente Heerenveen 7.500,00€       

Inkomsten Sunes en Mienskip 2020 tm 2022 per jaar 2.500,00€       

Inkomsten ledengeld 9.000,00€       

Inkomsten voorlichtingen regulier 1.000,00€       

Cocktail 500,00€          

Jong & Oud 2.000,00€       

48.670,00€    

Lasten

Projectkosten 14.000,00€     

Personeelskosten 50.000,00€     

Projectleider 13.500,00€     

Afschrijvingen 1.000,00€       

Huisvestingskosten 8.500,00€       

Algemente kosten 5.500,00€       

Kantoorkosten 3.500,00€       

96.000,00€    

Financiele baten en lasten 500,00€         

Benodigde additionele bijdragen -47.830,00€   

1) Op dit moment is er 0,6 fte in dienst en hebben we 38 vrijwilligers die actief zijn voor COC Friesland

2) Voor 2021 zijn er nog geen projectgelden beschikbaar voor COC Friesland. 
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