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1. SHOUT Wageningen in 2015 
 

Inleiding 
Dit document bevat het Sociaal Jaarverslag van SHOUT Wageningen over 2015. De algemene 

doelstellingen en activiteiten van de vereniging blijven hetzelfde als voorgaande jaren. Daarnaast 

heeft SHOUT Wageningen zoals ieder jaar ook specifieke doelstellingen en activiteiten gehad, welke 

in dit document beschreven worden.  

In dit jaarverslag zullen alle activiteiten ter bevordering van de zichtbaarheid, informatievoorziening 

en acceptatie van homoseksualiteit worden behandeld. Ook zal gekeken worden naar op de 

homogemeenschap gerichte activiteiten en naar de activiteiten ter bevordering van de 

deskundigheid van vrijwilligers en leden.  

Geschiedenis 
Studentenstad Wageningen heeft sinds 1968 een eigen, onafhankelijke organisatie voor 

homoseksuele mannen en vrouwen. De vereniging begon als Wageningse Studenten Werkgroep 

Homoseksualiteit, waarna in 1981 de naam veranderde naar Vereniging Homogroep Wageningen en 

gericht op alle Wageningers. In 2011 werd de huidige naam SHOUT Wageningen officieel. 

De vereniging wordt gedragen door een groot aantal mannen en vrouwen die zich inzetten voor 

verschillende taken, zoals bestuurstaken, de organisatie van discoavonden, introgroepen, 

voorlichtingsactiviteiten, sportieve activiteiten en gemeenschappelijke emancipatiepolitiek. 

Bestuur 
Het bestuur van SHOUT Wageningen had in 2015 de volgende samenstelling: 

- Voorzitter:    Kees van Asselt 
- Secretaris:   Anne Perenboom 
- Penningmeester:  Carel Fijen  januari – juni 2015 

Kasper ter Horst  juni – december 2015 
- Vrijwilligerscoördinator: Marloes Hofstede 
- Algemeen bestuurslid:  Oskar van Veen  juni – december 2015 
 

Behalve op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging heeft het bestuur zich ook toegelegd 

op het ondersteunen van de LHBT gemeenschap in Wageningen en omgeving. LHBT staat voor 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Dit kan onder andere door hen te 

begeleiden in het zoeken naar oplossingen bij persoonlijke problemen of bij het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk.  

Ook onderhouden bestuursleden de dialoog met andere (vrijwilligers)organisaties in Wageningen. 

Het bestuur probeert daarnaast zoveel mogelijk nuttige congressen en bijeenkomsten op het gebied 

van homoacceptatie en  –emancipatie te bezoeken.  
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Doelstellingen 
1. Samenwerking met andere Wageningse maatschappelijke organisaties om de nuldelijns zorg uit 

te breiden 
De nuldelijnszorgfunctie bestaat voornamelijk uit het ondersteunen en adviseren van mensen die 

worstelen met hun seksuele gevoelens. Het gaat hier dan zowel om mensen uit Wageningen als om 

allochtone mensen uit het asielzoekerscentrum ‘De Leemkuil’ te Wageningen. Deze functie wordt in 

het volgende hoofdstuk uitgebreider toegelicht. 

 
2. Het vergroten van diversiteit van activiteiten voor leden en vrijwilligers om binding en 

betrokkenheid te vergroten 
SHOUT Wageningen werkt elk jaar aan manieren om de leden en vrijwilligers van de vereniging meer 

activiteiten te bieden. In 2015 hebben we verschillende nieuwe activiteiten georganiseerd, 

waaronder een kerstdiner. Daarnaast zijn we gaan inventariseren waar de behoeften van de leden en 

vrijwilligers liggen en hebben daardoor besloten om vanaf 2015 meer caféavonden te gaan houden. 

Dit omdat veel betrokkenen aangaven graag een mogelijkheid te hebben tot gesprek, iets wat op een 

feest lastig is.  

 
3. Een platform bieden voor niet-Nederlandstalige mensen, onder andere door middel van de 

website, nieuwsbrief en samenwerking met internationale organisaties 
Deze doelstelling hebben we gedeeltelijk behaald. Veel van onze communicatie wordt zowel in het 

Nederlands als in het Engels gedaan, en bereikt daardoor ook het niet-Nederlandstalige publiek. 

Tijdens onze feesten komen veel internationale studenten en bewoners van het asielzoekerscentrum 

‘De Leemkuil’ naar de Wilde Wereld. Er is echter nog geen sprake van een platform.  

 

Vrijwilligers en leden 
SHOUT Wageningen is nog altijd gezegend met een groep actieve vrijwilligers die al vanaf 2009 

betrokken zijn bij de vereniging. Zij zijn een belangrijke schakel in onze organisatie aangezien ze veel 

kennis en ervaring hebben. Daarnaast hebben we ook in 2015 weer een groep nieuwe vrijwilligers 

erbij gekregen. De meesten van deze vrijwilligers zijn betrokken geraakt via onze introductieperiode 

Find Out SHOUT, die verder zal worden toegelicht in hoofdstuk 3.  

Onze vrijwilligers zijn verdeeld over verschillende commissies waaronder de voorlichtingscommissie, 

de podiumcommissie, de AZC support commissie, de G41D (Gay for one Day) commissie en de 

barcommissie. Daarnaast zijn we in 2015 gestart met de PR commissie om onze communicatie en 

zichtbaarheid te verbeteren.  

Aangezien SHOUT niet werkt met een vrijwilligersvergoeding heeft het bestuur ook dit jaar een 

vrijwilligersbarbecue georganiseerd. Dit is de inmiddels traditionele manier om onze vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet. Hoewel het weer dit jaar niet bepaald meewerkte was het wederom een 

groot succes.  
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2. Activiteiten ter bevordering van de 

zichtbaarheid, informatievoorziening en 

acceptatie van homoseksualiteit in 

Wageningen en omgeving 
 

Voorlichting 
Sinds de start van de vereniging geeft SHOUT Wageningen voorlichting op middelbare scholen. Sinds 

2012 zijn ook basisscholen onderdeel van ons voorlichtingsprogramma. De belangrijkste doelstelling 

van deze activiteit is het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Gedurende de voorlichtingen 

krijgen kinderen de kans om vragen te stellen aan de voorlichters, en leren ze dat de bestaande 

vooroordelen vaak niet van toepassing zijn. Hiermee hopen we bij te dragen aan een grotere 

acceptatie van homoseksualiteit op scholen.  

In 2015 heeft SHOUT Wageningen voorlichting gegeven op de volgende basisscholen: 

9  februari  OBS de Nijenoord te Wageningen 
4  maart  Montessorischool te Wageningen 
 
En op de volgende middelbare scholen: 

12 maart   Het Helicon te Kesteren 
17 maart  Het Streek te Ede 
5 november  Het Streek te Ede 
7 – 10 december Pantarijn te Wageningen (in combinatie met Paarse Vrijdag) 
 
In december 2014 is een eerste contact gelegd met de Montessorischool in Wageningen om te 

overleggen over een voorlichtingsprogramma. Omdat op deze school gewerkt wordt met 

gecombineerde klassen was het bestaande programma hiervoor minder geschikt. Daarom is besloten 

om wat aanpassingen te maken en in maart 2015 de voorlichtingen in te plannen.  

SHOUT en GSA 
In december 2015 hebben SHOUT-voorlichters  onder het genot van een drankje gesproken met drie 
ambitieuze leerlingen van het Pantarijn in Wageningen. Zij wilden op school een GSA oprichten (Gay 
Straight Alliance). Er is overlegd over wat SHOUT voor deze leerlingen zou kunnen betekenen. Er was 
een verzoek om bijvoorbeeld voorlichters of andere enthousiaste SHOUT-leden af en toe op 
discussieavonden uit te nodigen. Hier werken wij natuurlijk graag aan mee.  
Daarnaast willen deze leerlingen ook graag dingen voor SHOUT doen, en daar zijn we altijd blij mee! 
Zo willen ze posters voor onze Out Now groepen ophangen, onze folders uitdelen aan leerlingen die 
daar behoefte aan hebben, en eventueel leerlingen die ons niet kunnen vinden verwijzen naar onze  
organisatie voor vragen of informatie.  
In ruil hiervoor hebben wij deze leerlingen voor Paarse Vrijdag SHOUT-armbandjes gegeven om uit te  
delen. Toevallig hadden wij deze week ook voorlichtingen op het Pantarijn en hebben wij veel van de  
leerlingen ook al met deze bandjes zien lopen. Wat ons betreft een mooie start voor een goede  
samenwerking. Eind maart 2016 is het GSA-week in Nederland, en wie weet kunnen we dan wel 
weer wat moois op poten zetten… 
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Nuldelijnszorg aan asielzoekers in Wageningen: De AZC Support Commissie 
In 2013 is SHOUT Wageningen begonnen met het verlenen van nuldelijnszorg aan asielzoekers in het 

lokale asielzoekerscentrum. Het gaat hierbij om mensen die om hun geaardheid hebben moeten 

vluchten, of voor wie hun geaardheid een belangrijke rol speelt in het niet meer terug kunnen naar 

eigen land. Het asielzoekerscentrum in Wageningen is een Proces Opvang Locatie (POL) wat inhoudt 

dat mensen vaak recentelijk in Nederland zijn aangekomen en slechts een paar weken op deze 

locatie blijven. Zij worden hier voorbereid op de gesprekken met de IND.  

 
Gesprekken met vluchtelingen 
Vaak komt tijdens deze voorbereidingen aan het licht dat iemand homo, lesbisch of biseksueel is. 

Deze signalering wordt gedaan door medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN), en 

vervolgens doorgespeeld naar onze commissie. Onze vrijwilligers gaan vervolgens, doorgaans met 

twee personen, naar het asielzoekerscentrum om met deze mensen te praten.  

Vaak zijn deze gesprekken het eerste moment waarop deze mensen kunnen praten over hun 

geaardheid. Het hoofddoel van een dergelijk gesprek is dan ook het aanhoren van iemands verhaal 

en het uitleggen van hun rechten in Nederland. Waar mogelijk proberen onze vrijwilligers de 

asielzoekers ook uit te nodigen voor onze feesten en activiteiten, iets waar in 2015 veel gebruik van 

is gemaakt.  

 
Hieronder volgt een overzicht van de aantallen, nationaliteiten en leeftijden van personen waarmee 

in 2015 gesprekken zijn gevoerd: 

Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal 
transgenders 

Totaal aantal 
gesprekken 

40 18 4 62 

 
In totaal kwamen de asielzoekers uit 6 verschillende landen (vorig jaar 19): 
- Armenië (10) 
- Iran (11) 
- Kameroen (9) 
- Oeganda (12) 
- Rusland (10) 
- Servië (10) 

 
In 2014 (zie kaartje) 

kwamen de meeste 

asielzoekers uit 

Oeganda, vooral na 

de aanname van de 

beruchte anti-

homowet. In het 

voorjaar van 2014 

zag SHOUT 

Wageningen dan ook een grote stijging in het aantal aanvragen uit Oeganda, en spraken we met 15 

asielzoekers uit dit land. In 2015 is er geen significant verschil in de verdeling over landen. De 

verwachting voor 2016 is dat er veel Syriërs zullen zijn. 
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De leeftijdscategorieën waarin de asielzoekers vallen zijn als volgt verdeeld: 

Leeftijdscategorie Aantal asielzoekers 

15-19 5 

20-30 33 

31-35 11 

36-50 8 

Onbekend 5 

 
Netwerkactiviteiten voor het opzetten van een landelijk support netwerk 
In 2014 is SHOUT Wageningen gestart met het opzetten van een landelijk netwerk van organisaties 

die werken met LHBT-asielzoekers. Veelal zijn dit COC vestigingen in de buurt van een 

asielzoekerscentrum. In 2014 hebben we hiervoor verschillende activiteiten ondernomen: 

22 juni 2014 Versturen van een mail ter kennismaking met alle betrokken COC 
vestigingen. Het voorstel was om tijdens Roze Zaterdag te ontmoeten om 
informeel te praten over een landelijk netwerk. Hierop kwam veel 
respons waaruit bleek dat er behoefte was aan samenwerking. Helaas 
konden veel contactpersonen op Roze Zaterdag niet aanwezig zijn.  

5 juli 2014 Roze Zaterdag en eerste ontmoeting met COC Eindhoven. Helaas waren 
er geen andere COC vestigingen of organisaties aanwezig 

26 augustus 2014 Contactpersoon van COC Zwolle is langsgekomen bij SHOUT Wageningen 
om ervaringen uit te wisselen. Hij was zelf bezig om een AZC support op 
te starten en wilde onze input hierover. Samen hebben we besloten om 
contactpersonen van verschillende COC locaties te benaderen, en te 
bekijken of we konden beginnen met een netwerk in Oost-Nederland 

2 oktober 2014 Overleg met COC’s Deventer, Nijmegen, Arnhem, Zwolle en SHOUT 
Wageningen. Hierin is besproken wat voor begeleiding en activiteiten er 
geboden worden aan asielzoekers, welke problemen we tegenkomen en 
hoe een groter netwerk vormgegeven kan worden 

Verdere ontwikkeling Na het gesprek in oktober is er geregeld communicatie geweest tussen 
SHOUT Wageningen en het COC. Al snel bleek dat het initiatief bij ons lag 
en heeft de AZC Support Commissie besloten om een landelijk netwerk 
event te gaan organiseren op 7 februari 2015.  

 

Op 7 februari 2015 hebben we overdag samen met COC Nederland een landelijke 

netwerkbijeenkomst georganiseerd in Wageningen met andere landelijke groepen die ook LHBT-

vluchtelingen ondersteunen. De bijeenkomst werd bezocht door 40 mensen en was zeer succesvol. 

Diezelfde avond hebben we een 

“Crossing borders Benefietfeest” 

georganiseerd waarvan de 

opbrengst ten goede kwam aan 

ondersteuning van LHBT-

vluchtelingen. 

https://www.facebook.com/event

s/427646234049488/ 

https://www.facebook.com/events/427646234049488/
https://www.facebook.com/events/427646234049488/
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We zijn geïnterviewd voor een artikel over onze activiteiten bij VWN: 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/sympathisant/marion-

33?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=Facebook-

berichten&utm_content=gay-pride-persoonlijkverhaalmarion&utm_term=15-7-31 

Hieronder een deel van het interview met Marion: 

Marion (33): 'Ik sta LHBT-vluchtelingen bij' 
De vrijheid om te zijn wie je bent en openlijk te houden van je geliefde: in sommige landen is het een 

doodzonde. Sinds 2013 werkt de belangenvereniging SHOUT Wageningen samen met de plaatselijke 

afdeling van VluchtelingenWerk om deze kwetsbare groep 

vluchtelingen nog beter te begeleiden. Marion is een van de 

vrijwilligers.  

Mishandeld door vader 

'Vorige week sprak ik met de 20-jarige Samba uit Gambia. In 

zijn land is homoseksualiteit een misdrijf waar veertien jaar 

celstraf op staat. In zijn jonge leven heeft Samba al 

ontzettend veel meegemaakt. Hij werd regelmatig 

mishandeld, ook door zijn eigen vader.' 

'We schetsen een beeld van de 

situatie in Nederland' 

'Het verhaal van Samba is geen uitzondering. Veel 

asielzoekers die vluchten om hun geaardheid zijn gewend dat de hele samenleving tegen hen is, 

inclusief politie, overheid en bloedeigen familieleden. Tijdens de gesprekken die ik voer als vrijwilliger 

van de asielzoekers-supportcommissie van SHOUT schets ik een beeld van de situatie in Nederland: 

op veel plaatsen kun je hand in hand lopen, maar ook hier is discriminatie.' 

  

http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/sympathisant/marion-33?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=Facebook-berichten&utm_content=gay-pride-persoonlijkverhaalmarion&utm_term=15-7-31
http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/sympathisant/marion-33?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=Facebook-berichten&utm_content=gay-pride-persoonlijkverhaalmarion&utm_term=15-7-31
http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/sympathisant/marion-33?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=Facebook-berichten&utm_content=gay-pride-persoonlijkverhaalmarion&utm_term=15-7-31
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Luisteren naar gevluchte homoseksuelen 
 

Een artikel in de Resource (het blad van Wageningen Universiteit) kwam uit in oktober: 

http://resource.wageningenur.nl/

nl/show/Luisteren-naar-gevluchte-

homoseksuelen-1.htm 

Marloes en Niko, SHOUT-

vrijwilligers die veel gesprekken 

hebben gevoerd, werden 

geïnterviewd en vertelden over 

hoe zo’n gesprek verloopt, wat dit 

voor LHBT-vluchtelingen betekent, 

maar ook wat dat met je doet als 

vrijwilliger. 

Mede door de duidelijkheid in het 

interview over wat dit soort 

vrijwilligerswerk betekent voor de 

organisatie en haar vrijwilligers 

gebruikte wethouder Lara de Brito 

dit artikel als voorbeeld in haar 

introductiepraatje bij de workshop 

en discussieavond “Waar liggen de 

grenzen van vrijwilligerswerk” van 

24 november 2015.  

http://resource.wageningenur.nl/nl/show/Luisteren-naar-gevluchte-homoseksuelen-1.htm
http://resource.wageningenur.nl/nl/show/Luisteren-naar-gevluchte-homoseksuelen-1.htm
http://resource.wageningenur.nl/nl/show/Luisteren-naar-gevluchte-homoseksuelen-1.htm
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Vluchtelingenboot 

 

Op uitnodiging van Vluchtelingenwerk Nederland en 

door bemiddeling van SHOUT hebben drie van onze 

ex-cliënt-vluchtelingen meegevaren op de 

vluchtelingen-boot op de Gay Pride begin augustus in 

Amsterdam. Voor hen was dit een ultiem gevoel van 

vrijheidsbeleving. 

 Uiteraard was er ook een flinke delegatie van SHOUT-

leden aanwezig, maar voor hen was geen plaats op de 

boot. 
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Dodenherdenking 4 mei 
Zoals elk jaar liep SHOUT Wageningen ook dit jaar mee in de stille tocht in Wageningen. Zowel het 

bestuur als een delegatie leden droeg het bloemstuk van de Markt naar de Costerweg. Dit bloemstuk 

werd vervolgens door de vier bestuursleden neergelegd bij het monument.  

 

 

Bevrijdingsdag 5 mei 
Ook dit jaar stond SHOUT Wageningen weer met een standje op 

het Plantsoen in Wageningen. Onze ‘gay-testen’ vonden weer 

gretig aftrek bij het publiek. Rond het bevrijdingsfestival op 5 mei 

organiseert SHOUT Wageningen elk jaar een feest gericht op 

“vrijheid”. Het feest met het  

thema “Breaking Free”  vond 

plaats op zaterdag 2 mei.  
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Algemene Introductiedagen (AID) Wageningen 
In augustus nam SHOUT Wageningen weer deel aan de Algemene Introductiedagen van de 

Wageningen Universiteit. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende activiteiten, inclusief 

foto’s.  

Daarnaast is het noemenswaardig om te vermelden dat de mentoren van de AID groepjes dit jaar erg 

gemotiveerd waren om hun deelnemers mee te nemen naar onze activiteiten. De belangrijkste reden 

hiervoor was dat de mentoren eventuele LHBT-deelnemers de 

mogelijkheid wilden geven om met SHOUT Wageningen in contact te 

komen, zonder hierover met de groep te moeten praten. Daarnaast gaven 

verschillende mentoren ook aan dat ze in de groep hadden aangeboden 

om met LHBT-deelnemers naar het feest in september te komen. Het deed 

ons erg goed om te zien dat er zoveel inlevingsvermogen onder de 

mentoren bestond.  

Campus Games 

De Campus Games 

bestaan uit 

verschillende spellen, 

die worden georganiseerd door verschillende 

verenigingen uit Wageningen. Sinds een aantal 

jaar is SHOUT Wageningen hier ook bij 

vertegenwoordigd.  

Crazy ‘88 

Tijdens de Crazy ’88 gaan groepjes AID-lopers 

opdrachten uitvoeren. In totaal zijn er 88 opdrachten door heel de stad, waarvan ze een bepaald 

aantal succesvol moesten afronden. SHOUT Wageningen had het ‘Herken de Homo’-spel als opdracht 

in de Wilde Wereld. Groepjes die moesten wachten op hun beurt konden buiten een korte 

presentatie krijgen van wat SHOUT Wageningen allemaal doet.  

G41D AID Feest: NEON Party 

Ieder jaar organiseert de G41D (Gay for one Day) commissie het 

feest tijdens de AID. Dit jaar was het thema NEON Party. Bezoekers 

gebruikten schmink in allerlei kleuren die onder de blacklights 

geweldig oplichtten. Vele nieuwe studenten wisten de weg naar het 

feest te vinden, en velen konden we opnieuw verwelkomen bij 

latere G41D party’s. 
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Infomarkt 

SHOUT Wageningen had een mooie plek op de infomarkt van de AID. Hier presenteren verschillende 

bedrijven, organisaties en verenigingen zichzelf aan de nieuwe studenten. Dit was ook het moment 

waarop de inschrijvingen voor Find Out SHOUT van start gingen, veel studenten gaven zich op.  

Op de infomarkt konden bezoekers onze ‘hoe gay ben jij?’ testen invullen. Hiermee proberen we de 

bestaande stereotypen van homoseksualiteit te doorbreken. Deze testen waren erg populair bij het 

publiek. 
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Activiteiten op internet 
Het internet is een goede manier om in informatie te voorzien. Dit kan informatie zijn over LHBT in 

het algemeen, maar ook over de activiteiten van SHOUT. Daarom biedt SHOUT Wageningen deze 

informatie aan op internet via haar website (http://www.shoutwageningen.nl). Daarnaast is SHOUT 

actief op sociale media, zoals Twitter @SHOUTWageningen  en Facebook 

http://facebook.com/shoutwageningen  en worden haar activiteiten geplaatst op LHBT-gerelateerde 

websites en de Resource (het universiteitsblad van de Wageningen UR).  

Tevens wordt bijna iedere maand een nieuwsbrief gestuurd naar alle vrijwilligers, leden en andere 

geïnteresseerden. 

 
 

https://twitter.com/SHOUTWageningen
http://facebook.com/shoutwageningen
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3. Activiteiten voor de LHBT-gemeenschap 
 

Find Out SHOUT 
Om studenten kennis te laten maken met de vereniging heeft SHOUT de zogenaamde Find Out 

SHOUT groepen opgestart. Deze activiteit is speciaal gericht op potentieel nieuwe studentleden in 

Wageningen. Studenten die zich voor Find Out SHOUT hebben aangemeld worden ingedeeld in 

kleine groepjes van ongeveer 5 personen. Ieder groepje wordt begeleid door twee leden. Verspreid 

over een periode van twee maanden neemt ieder groepje deel aan een serie activiteiten. Dit jaar 

namen 11 nieuwe studenten deel aan Find Out SHOUT, onder wie 3 internationale studenten.  

De eerste activiteit was een etentje bij één van de begeleiders thuis. Deze avond was voor de nieuwe 

studenten veelal de eerste kennismaking met SHOUT. Omdat de groepjes klein waren voelden 

nieuwe studenten zich al snel vrij om over persoonlijke ontwikkelingen aangaande hun eigen coming-

out proces (het uit de kast komen) te praten. Deze startavond was voor de deelnemers ook een 

goede gelegenheid om kennis te maken met de stand van zaken rondom de acceptatie van 

homoseksualiteit in andere landen.  

Na deze startavond volgde een serie aan andere activiteiten waaraan alle groepjes deelnamen. Er 

waren een gezamenlijke poolavond, pubquiz, spelletjesavond en filmavond. Door de groepjes op 

deze avonden samen te laten komen en onze leden uit te nodigen, maakten studenten kennis met 

meer mensen. Ter afsluiting volgde de zogenaamde “SHOUT presents”. Op deze avond hebben de 

commissies van SHOUT zich gepresenteerd aan de studenten. Hierdoor konden studenten een goed 

beeld krijgen van de organisatiestructuur, evenals de mogelijkheden om zich actief in te gaan zetten 

voor onze vereniging. Find Out SHOUT heeft haar vruchten afgeworpen, omdat wij naast nieuwe 

leden ook nieuwe actieve vrijwilligers hebben geworven. 

Out Now 
Out Now heeft als doelstelling om jongeren die nadenken over of worstelen met hun geaardheid de 

gelegenheid te bieden om met andere jongeren te praten over verliefdheid, relaties, 

homoseksualiteit en coming-out. Met Out Now biedt SHOUT voor deze jongeren een veilige 

omgeving om hun eigen gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Waar gewenst bieden wij 

hen begeleiding en steun ter voorbereiding op hun coming-out proces.  

Om Out Now onder de aandacht te brengen, worden er posters geplakt en wordt er op de website 

over gecommuniceerd. In 2015 had Out Now 7 deelnemers, van wie een aantal later actieve leden 

van SHOUT zijn geworden.  

G41D – Gay for one Day 
Deze commissie richt zich speciaal op het organiseren van activiteiten voor studenten. Drie keer per 

jaar organiseert deze commissie de G41D-feesten op de donderdagavond. Voor de G41D-feesten is 

speciaal de donderdagavond gekozen omdat studenten in het weekend veelal niet in Wageningen 

aanwezig zijn en donderdagavond als voornaamste stapavond hebben. Door de diversiteit in het 

aanbod van feesten te vergroten met donderdagavondfeesten trekt SHOUT (deels) een nieuw 

publiek. De feesten vinden plaats in de Wilde Wereld. Omdat de G41D feesten zich speciaal richten 

op studenten wordt er extra geflyerd op de universiteit, waarbij er vooral op de campus en de 

Leeuwenborch gericht wordt.  
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SHOUT Feesten 

 

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert SHOUT een open feest in de Wilde Wereld. 

Vanwege de continuïteit en het positieve imago van deze feesten weten vele leden en niet-leden ze 

te vinden. De publiciteit die wij aan onze feesten geven op de website, Facebook en middels posters 

trekt nog extra mensen aan.  

De feesten worden druk bezocht door een divers publiek. De feesten bieden voor iedereen een 

veilige omgeving om in een ontspannen sfeer gebruik te maken van de vrijheid tot zelfexpressie. Het 

doel van de feesten is om iedereen het gevoel te geven dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Voor 

bijvoorbeeld travestieten en transgenders zijn SHOUT feesten belangrijk om hun identiteit vorm te 

geven/ te uiten. Voor alle leden van de LHBT-gemeenschap bieden de feesten gelegenheid om met 

anderen te praten over homoseksualiteit en acceptatie. 

Daarnaast worden de feesten bezocht door leden buiten de LHBT-gemeenschap/heteroseksuelen. De 

mengeling van homo- en heteroseksuelen bevestigt het succes van SHOUT in het bevorderen van 

integratie van alle mensen ongeacht hun seksuele geaardheid of andere verschillen. 

Op de feesten worden foto’s gemaakt die op de website van SHOUT worden gepubliceerd. De foto’s 

bieden mensen die met SHOUT kennis willen maken een indruk van de gezelligheid en binding die 

men bij onze vereniging kan verwachten. Bovendien geven leden aan veel plezier te beleven aan het 

achteraf terug zien van foto’s van het feest. Omdat wij de privacy van bezoekers van onze feesten 

respecteren wordt er altijd ‘opzichtig’ gefotografeerd zodat men weet dat men gefotografeerd 

wordt. Indien er ongewild een foto van een bezoeker op onze website verschijnt wordt deze na 

melding van de betreffende bezoeker onmiddellijk verwijderd. 
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Overige activiteiten 

 
Naast de bovengenoemde activiteiten organiseert 

SHOUT een aantal andere kleinere of minder frequent 

voorkomende activiteiten.  

Twee keer per jaar draait SHOUT in de Wilde Wereld 

een film over homoseksualiteit. Deze film geeft 

aanleiding tot discussie met alle aanwezigen. Tevens 

wordt twee keer per jaar een pubquiz georganiseerd, 

waarin ook LHBT-gerelateerde vragen worden gesteld.  

Onder het motto “SHOUT gaat over de streep” was er 

op 20 november 2015 een zeer interessante 

discussieavond over stellingen, discriminatie, etiketten 

plakken en verschillen tussen mensen. 

Voor de leden en vrijwilligers worden verschillende 

activiteiten georganiseerd zoals een barbecue en een 

poolavond. Hier kunnen onze leden en vrijwilligers 

elkaar beter leren kennen. 

Samenwerking met andere organisaties 

In juli 2014 ontving SHOUT Wageningen een bericht van Homojongerenvereniging Dito! uit 

Nijmegen, aangaande samenwerking tussen de twee organisaties. Gedurende de tweede helft van 

2014 hebben SHOUT Wageningen en Dito! verschillende keren met elkaar gesproken om deze 

samenwerking vorm te geven. In 2015 is Dito! Bij SHOUT op bezoek geweest op een 

spelletjes/caféavond. 

Op 14 januari 2015 is in samenwerking met de lokale afdeling van Amnesty International een 

filmdocumentaire vertoond over de strijd om homorechten in Oeganda: “Call me kuchu”. Voor het 

publiek gaf Kees (voorzitter) een uitleg over SHOUT en haar activiteiten en Marloes 

(vrijwilligerscoördinator/AZCsupport) vertelde over de huidige toestand  in Oeganda en over haar 

eigen ervaringen daar. Na de documentaire was er nog een boeiende discussie met de aanwezigen. 
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4.Nawoord 
In 2015 is SHOUT Wageningen doorgegaan met de belangrijkste activiteiten voor de LHBT-

gemeenschap van Wageningen en omgeving. Daarnaast hebben we de nuldelijnszorgfunctie 

uitgebreid door meer gesprekken met asielzoekers te voeren, en daarnaast te werken aan een 

landelijk netwerk. Hierdoor kunnen we deze functie beter uitvoeren en heeft onze organisatie een 

professionelere werkwijze gekregen.  

Zoals wellicht uit dit document is gebleken bereiken wij als vereniging een grote LHBT-doelgroep, 

maar missen we het contact met de ouderen in Wageningen. Daarom startten we in 2014 met de 

(her)invoering van de caféavonden en intensiveerden we die in 2015. Deze caféavonden zijn erop 

gericht mensen die niet naar de feesten willen komen een gezellige mogelijkheid te bieden om met 

de vereniging en elkaar in contact te komen. Om (ook) de ouderen te bereiken proberen we hier een 

passend thema voor te bedenken (Roze Bingo 16 januari) met een leuke activiteit.  

Het jaar 2015 wordt ook gekenmerkt door wat donkere wolken: een speciale ACV (Algemene 

Commissie Vergadering) werd op 17 juni bijeengeroepen met als thema “crisisberaad”. Door ziekte 

van de voorzitter en het komende aftreden van bestuursleden zag het er naar uit dat er voor SHOUT 

binnen afzienbare tijd geen bestuur meer zou zijn. Dankzij het “crisisberaad” heeft SHOUT weer 

nieuwe bestuursleden en zien we de toekomst weer zonnig tegemoet. 

Gelukkig ook genoeg “mooi weer”: zoals de frontpagina laat zien wapperde de regenboogvlag voor 

het eerst dit jaar op 11 oktober (coming-out day) op het gemeentehuis…… nou ja, het was op 12 

oktober (11 was een zondag) en op het stadskantoor (bij gebrek aan een toegankelijk gemeentehuis 

wegens verbouwing). Het belooft heel wat voor de toekomst…… zal Wageningen een 

“regenboogstad” worden? 

 

Vooruitblik 2016 
2015 kan worden gezien als een jaar waarin veel voorbereidingen zijn getroffen voor 

samenwerkingen en doorlopende activiteiten. Het was een jaar waarin een basis is gelegd voor 2016. 

Een aantal activiteiten die in 2015 zijn gestart zullen doorlopen in 2016. Met name de samenwerking 

met organisaties als het COC over de LHBT-asielzoekers en Dito! Nijmegen zullen in 2016 verder vorm 

krijgen.  
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 Roze activiteiten op een regenboog rijtje 
 

 3  januari:  Nieuwjaarsborrel  

 14 januari:  Movie night ism Amnesty International (Call me kuchu) 

 16 januari:  Café avond roze bingo 

 7  februari:  Marktkraampje op de zaterdagmarkt om het benefietfeest te promoten  

 7  februari:  Netwerkbijeenkomst met COC vestigingen over LHBT-vluchtelingen  

 7  februari:  Benefietfeest Crossing borders 

 7  maart:   Feest Masquerade 

 19 maart:   G41D: Birds and bees  

 20 maart:   Café avond spelletjesavond ism Dito! Nijmegen   

 4  april:   Feest Forbidden fruits  

 15 april:   Algemene Commissie vergadering 

 2  mei:   Feest Breaking free 

 4  mei:  Deelname stille tocht en leggen van een bloemstuk 

 5  mei:  Standje op Plantsoen (helaas geen samenwerking op Pink Square) 

 21  mei:  G41D: Gender in the blender 

 23 mei:   Café avond Eurovisie Songfestival 

 6  juni:   Feest Homo top 50 

 17 juni:   Algemene Commissie vergadering en crisisberaad 

 20 juni:   Roze zaterdag  

 4  juli:   Café avond pubquiz 

 10  juli:   Vrijwilligersbarbecue 

 17  juli:   ALV 

 1  augustus:  Gaypride Amsterdam 

  15  augustus:  Campus Games AID 

 16 augustus:  Crazy 88 AID 

 17  augustus:  AID Neon party 

 19  augustus:  Infomarkt AID 

 5  september: Am I gay feest? 

 18  september:  spelletjesavond 

 24  september:  poolavond 

 2  oktober:  filmavond 

 3  oktober:  Oktoberfest 

 11  oktober:  Coming Out Day: regenboogvlag op het gemeentehuis (eerste keer dat dit  

     gebeurde!) 

 16  oktober:  pubquiz 

 7  november:  SHOUT presents 

 7  november:  Black light feest 

 19  november:  G41D: Heroes and villains 

 20  november:  Over de streep caféavond 

 5  december:  Sinterklaas caféavond 

 18  december:  Secret Santa 

 

 


