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Bestuursverslag Stichting Regenboog Loket 2021
Missie
De missie van Stichting Regenboog Loket (hierna ook wel: Regenboogloket) is
om de verborgen groep lhbti+’ers te bereiken en deze, op laagdrempelige en
professionele wijze, ondersteuning en hulp te bieden. De ondersteuning richt
zich op empowerment, het doorbreken van eenzaamheid en het vergroten van
de weerbaarheid. Naast lhbti+’ers kan iedereen terecht voor een luisterend oor
of voor vragen over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Daarnaast
biedt de stichting een veilige route naar specialistische, lhbti+-sensitieve
hulpverlening en vormt een brug naar formele hulpverlening.
Doel
Het doel dat Stichting Regenboog Loket voor ogen heeft, is om preventieve
laagdrempelige ondersteuning en hulp te bieden via veilige routes en de
mensen die ondersteuning zoeken een luisterend oor te bieden en te bewegen
van “verborgenheid naar geborgenheid”.
Activiteiten in 2021
Het aanbod voor de verborgen groep lhbti+’ers en iedereen die vragen heeft
over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit omvat onder meer:
● het ondersteunen en het bieden van informele hulpverlening aan de
(verborgen) groep lhbti+’ers;
● het aanbieden van laagdrempelige zorg via onder andere e-health;
(inzet van hulpverlening via de chat (website) en de overige digitale
hulplijnen)
● het promoten van het Regenboogloket, zodoende om deze meer
zichtbaar te maken bij de doelgroep;
● het onderhouden van een website;
● het ontwikkelen van een folder;
● het opzetten en onderhouden van verschillende sociale-media-kanalen;
● het bieden van cliëntondersteuning;
● het doorverwijzen naar specialisten, zoals GGD-specialisten, artsen,
gendertherapeuten, seksuologische, relationele en psychologische
hulpverlening en/of andere cliëntondersteuners;
● het uitbreiden van het netwerk, het inzetten van samenwerking met
welzijnsorganisaties en overige belanghebbende organisaties;
● het werven van nieuwe vrijwilligers, zoals ambassadeurs;
● het inzetten van de ambassadeurs;
● het ontwikkelen van aannamebeleid, preventie- en integriteitsbeleid en
een gedragscode;
● het ontwikkelen van een meldpunt/steunpunt binnen het primair onderwijs
(PO) en voortgezet onderwijs (VO). Project: Veilige Route Onderwijs.
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Bovenstaande activiteiten zijn in 2021 gefinancierd vanuit de gemeente Velsen
en de gemeente Haarlem, Stichting Hulpactie Haarlem, Mee & de Wering en
een groot deel is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers.
We hebben in 2021 een extra professionaliseringsslag kunnen maken met
name dankzij de donatie van Stichting Hulpactie Haarlem.
Gerealiseerde activiteiten hulpverlening:
● meer opbouw en structuur ontwikkeld binnen het hulpverleningstraject;
● in 2021 heeft Stichting Regenboog Loket 98 mensen landelijk ondersteund
waarvan binnen de lokale pilots: 21 Haarlemmers en 23 Velsenaren. De
leeftijd varieerde van 8 tot 67 jaar, de gemiddelde leeftijd was 35 jaar (zie
Bereik in 2021);
● in een aantal gevallen zijn in de tweedelijn vrijwilligers ingezet en hebben
ondersteuning kunnen bieden door het inzetten van onder andere hun
ervaringsdeskundigheid en een luisterend oor;
● door de outreachende en laagdrempelige inzet heeft Stichting Regenboog
Loket kwetsbare lhbti+'ers bereikt, voor wie de stap naar formele
hulpverlening te groot was; veel verborgen leed kwam door deze inzet
(tijdig) in beeld;
● Stichting Regenboog Loket heeft gefungeerd als brug tussen informele en
formele hulpverlening. Een aantal hulpvragers kreeg na het contact met
het Regenboogloket meer vertrouwen in de hulpverlening. In sommige
gevallen waren deze hulpvragers zorgmijdend. Hierdoor kon een warme
overdracht plaatsvinden van het Regenboogloket naar de formele
(GGZ)zorg;
● door adequate begeleiding geven mensen aan zich onder andere gesteund
te voelen, minder depressief te voelen en beter te slapen. Hiermee is de
kans op ernstigere psychische klachten, of suïcide verkleind (preventie).
Gerealiseerde activiteiten cliëntondersteuning:
● Binnen het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning Haarlem
heeft Stichting Regenboog Loket de inzet en aandacht ten behoeve van
de lhbti+-doelgroep kunnen vergroten en is de afstand verkleind tussen
onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) en de (verborgen) groep
lhbti+’ers;
● de samenwerking met diverse zorg- en welzijnsorganisaties en overige
lhbti+-organisaties is daarmee verstevigd en geïntensiveerd;
● twee cliënten zijn via cliëntondersteuning door integrale samenwerking
met zorg- en welzijnsorganisaties ondersteund.
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Gerealiseerde activiteiten in het aantrekken, organiseren en de inzet
van vrijwilligers en ambassadeurs:
●

●
●
●

●

uitwerking van: functiebeschrijving, vrijwilligersovereenkomst en
handboek voor vrijwilligers, aannamebeleid, preventie- en
integriteitsbeleid en een gedragscode; handboek voor de coördinator ten
behoeve van de begeleiding van ambassadeurs;
het werven van de nieuwe ambassadeurs: Zoë Gerritsen en Marijn
Baggerman;
het ondersteunen van de bestaande ambassadeur: Youss Belkhrouf (tot
juli 2021);
het werven van de bekende Nederlander Barrie Stevens als ambassadeur
tijdens de Pride;
een greep wat betreft de inzet:
○ het organiseren van een Q&A in samenwerking met Barrie Stevens,
tijdens de pride in het Badhuistheater;
○ ambassadeur Zoë heeft een lied geschreven over haar coming-out
en heeft zij opgevoerd (onder andere tijdens een bijeenkomst van
COC Amsterdam en omstreken, Coming Out Day en de Pride);
○ ambassadeur Marijn heeft een bijdrage geleverd in het project
Veilige Route Onderwijs, zie ook “Gerealiseerde activiteiten
onderwijs (PO en VO) landelijk”;
○ inzetten van de ervaringsdeskundigheid binnen de ondersteuning.

Gerealiseerde activiteiten onderwijs (PO en VO) in Haarlem:
● in 2021 heeft het Regenboogloket een orthopedagoog aangetrokken;
● er is een folder ontwikkeld en verspreid. Binnen de tekst en vormgeving is
rekening gehouden dat de folder een brede groep op een inclusieve manier
aanspreekt;
● de inzet van het Regenboogloket is met orthopedagogen/psychologen
binnen de regio Haarlem besproken. Deze professionals werken binnen het
PO, VO en binnen de ambulante dienst. Daarbij is informatie gegeven over
de visie en mogelijkheden van het Regenboogloket en zijn folders
afgegeven bij het PO en VO en is informatie uitgewisseld;
● er is deelgenomen aan de intervisiegroep Haarlem en omstreken. Dit is
eveneens een overleg met orthopedagogen en psychologen. Deze
professionals zijn werkzaam bij VO-scholen in Haarlem en omstreken.
Daarbij is ook een gedragskundige aangesloten van het
samenwerkingsverband (SWV Kennemerland en ISK). Hier stond de
stimuleringsregeling op de agenda t.a.v. “Gezonde relaties & Seksualiteit”,
is er uitleg gegeven over de visie en mogelijkheden van het
Regenboogloket. Betrokken scholen: Spaarnecollege (Haarlem), De
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Waterlelie (Cruquius), Daaf Geluk/van Gunningschool (Haarlem),
Praktijkschool Uithoorn, Haemstede Barger Mavo (Heemstede);
Doorverwijzingen vanuit de lokale pilot in Velsen en Haarlem
● 16 mensen zijn doorverwezen naar tweedelijn-specialisten, aansluitende
netwerken en specialistische GGZ-ondersteuning;
● door het bieden van cliëntondersteuning zoekt het Regenboogloket
samen met de hulpvrager welke zorg het beste bij hen past. Hierbij is in
samenwerking met diverse zorg- en welzijnsorganisaties begeleiding
aangeboden;
● hierbij ging het om de volgende doorverwijzingen:
○ 5 doorverwezen specialistische ondersteuning (o.a. GGZ)
○ 3 doorverwezen naar ontmoetingsgroepen (o.a. COC)
○ 4 doorverwezen naar antidiscriminatiebureau
○ 3 doorverwezen naar ondersteuning maatschappelijke opvang
○ 1 doorverwezen naar Politie (Roze in Blauw)
● ook landelijk zijn er in overige regio's mensen ondersteund en
doorverwezen;
● er zijn tevens mensen doorverwezen vanuit de GGZ naar het
Regenboogloket voor specifieke ervaringsdeskundigheid.

Gerealiseerde activiteiten onderwijs (PO en VO) landelijk
● In 2021 is Marijn Baggerman aangetrokken als ambassadeur en
ervaringsdeskundige. Dit was naar aanleiding van het artikel in het NRC
waarin hij een interview gaf over de misstanden op de Gomarus
Scholengemeenschap waarbij lhbti+-leerlingen uit de kast geduwd waren;
● er is een brainstormsessie met de ambassadeurs en het overige team
gehouden om de mogelijkheden voor een veilige route in het onderwijs te
onderzoeken, daarbij is ook de input van ervaringsdeskundige Marijn
meegenomen die samen met medeleerlingen onveilige situaties hebben
meegemaakt en te maken hebben gehad met gedwongen coming-outs op
hun school. Ambassadeur Zoë sprak vanuit haar ervaringen die zij had
opgedaan bij de GSA (Gender and Sexuality Alliance);
● er zijn verschillende gesprekken met politici gevoerd, zoals met minister
Slob en Rob Jetten (D66). Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat
gehouden op 30 september 2021 “over een school die leerlingen dwingt voor
hun geaardheid uit te komen” en de gesprekken die zijn gevoerd met het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie is
samen met de input uit de brainstormsessie een lijst met
aandachtspunten/knelpunten opgesteld door het Regenboogloket;
● naar aanleiding van het bovenstaande is een eerste opzet ontwikkeld van
het meldpunt/steunpunt (https://www.regenboogloket.nl/meldpunt/). Dit
meldpunt is met name gericht op PO en VO, waarbij leerlingen zich kunnen
melden, indien ze willen praten, vragen hebben of ondersteuning zoeken als
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zij te maken hebben met een onveilige situatie op school, zoals
bijvoorbeeld: pestgedrag, discriminatie, uitsluiting of overige (psychische)
onveilige situaties;
● het promoten van de rolmodellen Marijn, Zoë via de sociale media en het
meldpunt en op de website;
● jongeren wisten de ondersteuning via het Regenboogloket te vinden. Er zijn
in korte tijd na het bekend maken van het meldpunt diverse signalen en
meldingen bij Stichting Regenboog Loket binnengekomen: Na alle media
aandacht heeft Marijn ca. 80 berichten gekregen van mensen. Waarvan
ongeveer 15 oud-leerlingen en oud-docenten die te maken hadden met een
onveilige situatie op scholen;
● 6 mensen (leerlingen en leraren) hebben zich gemeld via het meldpunt van
het Regenboogloket (in de periode oktober 2021 tot en met december
2021). In het algemeen is hen een luisterend oor en ondersteuning
geboden. Sommige leraren voelden zich binnen hun school uitgesloten of
hebben discriminatie ervaren. Leerlingen werden soms door medeleerlingen
gepest, uitgesloten en gediscrimineerd en lhbti+-leerlingen die aangaven
zich in het algemeen onveilig te voelen op school. Ook schrijnende
voorbeelden dienden zich aan zoals een jonge vrouw die aangaf zwaar
beschadigd te zijn door een zeer heftig pestverleden onder andere vanwege
haar seksuele voorkeur. De pesterijen waren zo traumatiserend dat zij lang
met depressieve gevoelens loopt en het leven niet meer ziet zitten en een
doodswens heeft. Ze woonde op het moment van het chatgesprek onder
begeleiding.
Staf/bedrijfsvoering
Voor de uitvoering van de ondersteuning en activiteiten wordt gewerkt met
betaalde medewerkers en vrijwilligers. De organisatie bestond in 2021 uit twee
betaalde professionals waarvan één medewerker op inhuurbasis en één op
oproepbasis in loondienst. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De
stichting werkt met ambassadeurs. In de loop van 2021 is de organisatie
verder uitgebouwd door de inzet en uitbreiding van meerdere vrijwilligers. In
2021 waren er door de loop van het jaar 5 ambassadeurs als vrijwilliger
betrokken bij Stichting Regenboog Loket. Tevens is er een orthopedagoog
aangetrokken voor het ondersteunen van jongeren en leerlingen en voor
projecten binnen het onderwijs.
Bestuur
Het bestuur bestaat op 31 december 2021 uit drie leden:
● Petra Landgraf (voorzitter)
● Jacoliene van der Pijl (Penningmeester)
● Kim Horsnell (Secretaris)
Het bestuur en directie kwam vijf keer samen in vergadering bij elkaar.
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Bestuurlijke voornemens en besluiten
Door COVID-19 was er voor het bestuur geen aanleiding om de activiteiten
stop te zetten. De één-op-één-gesprekken op locatie waren sinds de
COVID-19-uitbraak niet mogelijk. Deze ondersteuning is echter volledig online
door middel van e-health (ondersteuning via videobellen, chat en overige
digitale hulplijnen) ingezet. Stichting Regenboog Loket heeft ruime ervaring
met de online hulpverlening, aangezien voor de pandemie dit al voor het
overgrote deel van de hulpvragen werd aangeboden.
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Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021

Activa

31 december 2021

31 december 2020

(in euro’s)

Vlottende activa
Liquide middelen

1.583

2.872
1.583

2.872

1.583

2.872
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Passiva

31 december 2021

31 december 2020

-

-

(in euro’s)

Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

-

101

1.583

2.771
1.583

2.872

1.583

2.872
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Staat van baten en lasten over 2021

2021

14 februari –
31 december 2020

(in euro’s)

Baten
Ontvangen subsidie bijdragen
Overige ontvangsten

42.156

21.850

9.265

51.421

21.850

Professionele ondersteuning

25.882

10.549

Projecten / Activiteiten

19.474

10.500

6.065

801

Overige kosten

Lasten

Overschot (tekort)

51.421

21.850

-

-
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Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl).Deze zijn in lijn met de
vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Deze jaarrekening heeft betrekking het kalenderjaar 2021 en is opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de
jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke
gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van
de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan
toegelicht in de jaarrekening.
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Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva
Stichting vermogen
Het stichting vermogen is het saldo van de activa en verplichtingen in de
jaarrekening. Dit betreft het verminderen van het vreemd vermogen op de
activa. Op basis van de waardering van de activa en verplichtingen, resteert de
post stichting vermogen op de balans. Het stichting vermogen wordt derhalve
indirect bepaald.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten
Baten
Baten worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn
gebracht. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen en
ten laatste als ze zijn ontvangen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Balans per 31 december 2021
Vlottende activa
Liquide middelen
(in euros)

Rabobank, rekening-courant

31 december
2021

31 december
2020

1.583

2.872

1.583

2.872

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Stichting vermogen
Het stichting vermogen bedraagt per 31 december 2021 nihil. Het resultaat van de
baten en lasten in het kalanderjaar bedraagt nihil.

Vlottende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen
(in euros)

Loonheffing

31 december
2021

31 december
2020

-

101

-

101
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Overige schulden en overlopende passiva
(in euros)

Te betalen inhuur professionals

31 december 2021

31 december 2020

1.583

2.048

Te betalen netto salarissen

-

464

Te betalen salarisadministratie

-

242

Te betalen bankkosten

-
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1.583

2.771

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per 31 december 2021 zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Resultatenrekening 2021
Baten
Ontvangen subsidie bijdragen
2021

14 februari –
31 december 2020

Stichting Hulpactie Haarlem

25.000

-

Gemeente Velsen

14.156

10.350

3.000

5.000

Stichting J.C. Ruijgrok

-

4.000

Stichting Anti-Discriminatie Bureau Regio
Haarlem

-

2.500

42.156

21.850

(in euros)

Gemeente Haarlem
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Overige baten
(in euros)

2021

14 februari –
31 december 2020

Mee & de Wering

8.882

-

Ontvangen giften

383

-

9.265

-
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Lasten
Besteding ontvangen subsidie bijdragen
(in euros)

Hulpverlening en
cliëntondersteuning

Professionele
ondersteuning

Projecten

25.882

Overige
kosten

Totaal

-

25.882

Zichtbaarheid (Coming-out day)

-

4.156

-

4.156

Website, hosting, PR,
Drukwerk

-

3.217

283

3.500

Professionalisering inzake
ambassadeursnetwerk

-

5.099

1.901

7.000

Communicatiemiddelen

-

-

3.000

3.000

Samenwerking /
Professionalisering

-

2.002

500

2.502

Inzet ambassadeurs /
Coördinatie

-

5.000

-

5.000

Overig

-

-

381

381

25.882

19.474

6.065

51.421
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Overige kosten
2021

14 februari –
31 december 2020

(in euro’s)

Telecommunicatie apparatuur

3.548

-

500

-

-

106

Representatiekosten

866

122

Kosten vrijwilligers

381

350

Drukwerkkosten

283

-

Administratiekosten

242

-

Overige kosten

245

122

6.065

801

Externe advieskosten
Huur locaties

Bestuurders
Bezoldiging van de bestuurders bedraagt in 2021 nihil (2020: nihil)
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Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich de volgende relevante gebeurtenissen
voorgedaan:
●

Het OCW heeft aangegeven in gesprek te willen blijven om te kijken hoe we
kunnen samenwerken (o.a. in het kader van het meldpunt/steunpunt) en de
bekendheid van de stichting landelijk te vergroten. In dat kader wordt het
meldpunt benoemd in een Kamerbrief die in het najaar 2022 verzonden gaat
worden. We verwachten via het ministerie van OCW steun te vinden bij het
lhbti+-steunpunt voor het PO en VO. Voor het inzetten van activiteiten en
kleine projecten zullen we fondsaanvragen doen en daarnaast het
bedrijfsleven betrekken dat betrokken is met het thema of diversiteit hoog
op de agenda heeft staan. Met het oog op de vele hulpvragen en de nodige
inzet binnen scholen verwacht het bestuur met de toegezegde steun een
duurzame inzetbaarheid voor de toekomst van Stichting Regenboog Loket.

Ondertekening
Haarlem, 27 juli 2022

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Petra Landgraf

Jacoliene van der Pijl

Kim Horsnell
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