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COC Leiden: Mooi programma Coming-Out Dag
COC Leiden presenteert ook dit jaar weer een mooi Coming Out Dag programma.
Dit jaar vieren we de 50ste verjaardag van de Leidse Homobeweging. Ook was er
het succes op de Canal Parade van de Gay Pride, waar COC Nederland (inclusief
deelname door COC Leiden) een prijs heeft gewonnen voor de beste invulling van
het thema ‘Heroes’ met een boot over powervrouwen die belangrijk zijn geweest voor de acceptatie en
emancipatie van de LHBTI-beweging. En in navolging op de actie in 2017 dragen alle aanvoerders in de
Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie Vrouwen, op initiatief van de Centrale Spelersraad
(CSR) en de John Blankenstein Foundation, tijdens het afgelopen weekend een regenboogband in plaats
van de traditionele aanvoerdersband. Met het dragen van de regenboogband vragen zij aandacht voor
diversiteit in zowel het betaald als amateurvoetbal.
Op 11 oktober en in de periode daarna wordt weer volop aandacht besteed aan de zichtbaarheid en
acceptatie van seksuele- en genderactiviteit.
REGENBOOGVLAG op GEMEENTEHUIZEN en MINISTERIES
Ter gelegenheid van Coming Out Dag hijsen een zeer groot aantal gemeenten en provincies de
regenboogvlag. Dit jaar gebeurt dat ook bij de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Economische Zaken, Financiën, Veiligheid & Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken &
Ontwikkelingssamenwerking. De verwachting is dat het dit jaar nog meer lokale en provinciale
overheden mee doen.

LEIDEN BEKENT KLEUR
Dit jaar is heeft COC Leiden in samenwerking BV Leiden, een oproep gedaan aan alle aangesloten Leidse
ondernemers en organisaties, om van 11 tot en met 13 oktober onder de noemer ‘Leiden bekent kleur’
ook een regenboogvlag aan hun pand of gebouw te hangen en de boodschap en de bijbehorende poster
te verspreiden.

LUNCH OP DE KOORNBRUG
In Leiden wordt er, nadat in de ochtend de regenboogvlag wordt gehesen op het
Leidse Stadhuis, een heuse Coming-Out Dag lunch gehouden op de Koornbrug
met wethouder van Delft, maatschappelijke organisaties en leden en vrijwilligers
van COC Leiden. In de dagen na 11 oktober is er nog een aantal activiteiten. Voor
het volledige programma, zie de volgende pagina.
INTERNATIONALE COMING OUT DAG
Op donderdag 11 oktober is het weer Internationale Coming Out Dag. Een dag
waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het verbeteren van de positie
van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie
(LHBTI). Waarmee ook aandacht wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door, zichzelf moet kunnen
zijn. Ook in de regio Holland Rijnland besteden we hier aandacht aan. Leiden University Pride en LGBT+
network van de Universiteit Leiden, ‘hosten’ bijvoorbeeld een paneldiscussie getiteld Nanette’s Coming
Out Symposium: Have Your Coming Out Story Heard.
ZICHTBAARHEID IS EEN BELANGRIJKE STEUN IN DE RUG
Waarom een Coming Out Dag? Zichtbaarheid is belangrijk voor veel LHBTI-personen in onze
samenleving. Het toont aandacht en zorg voor deze vaak nog kwetsbare groep. Ook laat het zien dat we
als gemeenschap staan voor verdraagzaamheid en acceptatie van verschillen.
Scoutingvereniging St. Joseph uit Leiden zal dit jaar voor het eerst de regenboogvlag gaan hijsen om
hiermee een signaal af te geven naar hun leden, ouders van leden en externen. Om hiermee een sfeer
van acceptatie te creëren en leden die het nodig hebben een steuntje in de rug geven.
INTENTIEVERKLARING op 12 oktober 2018
Intentieverklaring voor alle regenboogsteden
Vanuit het Rijk wordt op 12 oktober 2018 een landelijke regenboogcampagne gestart, naar aanleiding
van het regeerakkoord uit 2017. De campagne behelst de ondertekening van een intentieverklaring voor
een lokaal emancipatiebeleid 2019-2022 voor LHBT-personen door wethouders van de
Regenboogsteden en de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen als vertegenwoordiger van
de Staat der Nederlanden. De gemeente Leiden gaat deze intentieverklaring uiteraard ook ondertekenen
en wel tijdens de Onderwijsdag.
ONDERWIJSDAG 3 NOVEMBER 2018
Op 3 november organiseert COC Leiden in samenwerking met COC Nederland een grote onderwijsdag
waar middels allerlei sprekers, workshops en presentaties, aandacht wordt besteed aan seksuele- en
genderdiversiteit in de klas en over jezelf kunnen zijn in het onderwijs. De dag wordt geopend door
wethouder Yvonne van Delft waarna het Regenboogakkoord 2019-2022 zal worden ondertekend.
COC LEIDEN
COC Leiden is sinds 1968 de belangenvereniging voor o.a. lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen,
transgenders en mensen met een intersekse conditie(LHBTI) voor Holland Rijnland.
De vereniging bevordert de emancipatie van de doelgroep en streeft op alle mogelijke manieren naar
een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie.
Met hartelijke groet,
Namens het interim bestuur COC Leiden.
Debbie Helaha, voorzitter a.i.
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Programma Coming Out Dag 2018
•
•

11 oktober: Coming Out Dag
Vlag hijsen op het stadhuis van Leiden
9.00 uur vlag hijsen op het stadhuis van Leiden
Tevens in meerdere gemeentes de vlag hijsen
• Coming Out Dag lunch
12.00 – 13.30 uur op de Koornbrug Leiden
•
•

13 oktober: Coming Out Dag markt, borrel en feest
Coming Out Dag Markt
13.00 – 16.30 uur stand op de markt en flyeren over COD
• Coming Out Dag borrel
20.00 – 22.00 uur in de Kroon
• Coming Out Dag feest
22.00 – 05.00 uur Feessie zoals Vroeger in de Kroon
•

11 tot 13 oktober vlaggenaktie door BVLeiden ism COC Leiden (‘Leiden bekent kleur’)

•
•

3 november: Onderwijsdag Leiden
11.00 uur onderwijsdag bij MBO Rijnland met ondertekening van het Regenboogakkoord
2019 - 2022

