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Voorwoord
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van SHOUT Wageningen over 2017. Het was een jaar waarin wij
naast onze vaste doelstellingen ook een aantal nieuwe dingen hebben ondernomen. Er zijn nieuwe
SHOUT shirts gekomen met daarop ook ons vertrouwde schreeuwpoppetje in een nieuw jasje. Ook
hebben wij een groot drag feest gegeven waarbij er een complete show gegeven is door professionele
drags. Ook is er een kans ontstaan afgelopen jaar om naast belangenbehartiging ook meer een
gezelligheidsvereniging te worden. Daarnaast is er hard gewerkt aan de rol van SHOUT in de nieuwe
subsidieregeling voor het sociale domein die vanaf 2018 van kracht is geworden.
Het ledenaantal is flink toegenomen dit jaar door een succesvolle editie van de Find Out SHOUT en
aanwas door het jaar heen. Binnen de commissies is vooral de voorlichtingscommissie gegroeid en zij
hebben ook veel gewerkt aan het verbeteren van de lessen.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou de vereniging nergens zijn, dus wij willen hierbij onze dank
uitspreken voor de inzet van onze leden om onze vereniging een plekje voor iedereen te maken.
Veel leesplezier met dit sociaal jaarverslag.
SHOUT bestuur 2018
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1. SHOUT Wageningen in 2017
Geschiedenis
Studentenstad Wageningen heeft sinds 1968 een eigen, onafhankelijke organisatie voor LHBTQ’s. De
vereniging begon als Wageningse Studenten Werkgroep Homoseksualiteit, waarna in 1981 de naam
veranderde naar Vereniging Homogroep Wageningen en gericht op alle Wageningers. In 2010 sloot
LHBTQ jongereninitiatief SHOUT zich aan bij de Homogroep. In 2011 werd de naam officieel veranderd
naar SHOUT Wageningen.

Algemene doelstellingen vereniging
De algemene doelstellingen van SHOUT zijn:
Het creëren van een veilige ontmoetingsplek voor LHBTQ’ers. Dit doen wij door het organiseren van
open feesten (ook hetero’s zijn welkom hoor), open café-avonden en gespreksgroepen zoals de Out
Now.
Belangen behartigen bij de gemeente. De grote strijden zoals de openstelling van het huwelijk zijn in
Nederland al gestreden. Wij blijven ons echter inzetten voor de vergroting van de emancipatie van
LHBTQ’ers. Zo geven wij voorlichting op basisscholen en middelbare scholen, ondersteunen wij LHBTQasielzoekers en organiseren wij losse activiteiten om aandacht te besteden aan diverse LHBTQ thema’s.

Doelstellingen 2017
-

Samenwerking met andere Wageningse MO-organisaties onderhouden om onze 0de-lijns
zorgfunctie uit te bouwen en vooral zichtbaar te maken
Het vergroten van de diversiteit aan activiteiten voor leden om binding en betrokkenheid met
de vereniging te vergroten.
Het trachten in kaart te brengen waar de teruggang van bezoekers van activiteiten door komt.
Zorgen dat het regenboogmonument op de agenda van de gemeente blijft

Bestuur
Het bestuur van SHOUT Wageningen had in 2017 de volgende samenstelling:
-

Voorzitter:
Secretaris:

-

Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:

Kees van Asselt
Wisse de Beer tot juni 2017
Patrick Neumeier vanaf november 2017
Jip Siebenheller
Margo van Ekeren (vrijwilligerscoördinator)

Behalve op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging heeft het bestuur zich ook toegelegd op
het ondersteunen van de LHBTQ-gemeenschap in Wageningen en omgeving. LHBTQ staat voor
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en queers. Dit kan onder andere door hen te
begeleiden in het zoeken naar oplossingen bij persoonlijke problemen of bij het uitvoeren van
vrijwilligerswerk.
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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
LHBTQacceptatie en –emancipatie te bezoeken.

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 2017 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 zaterdagfeestencommissie, donderdagfeestencommissie, de AZC support commissie, de PR
commissie en de barcommissie.

2. Hoogtepunten 2017
Nieuwe website
In 2016 was de zoektocht naar iemand om een nieuwe website te maken al gestart. Er werd
gebrainstormd over een nieuw ontwerp en wat voor nieuwe functies de website zou moeten krijgen.
Zo moest het mogelijk zijn om via een contactformulier direct vanaf de website een bericht naar
SHOUT te sturen en wilden wij een aanmeldknop voor onze nieuwsbrief toevoegen.
Op 1 mei 2017 is de nieuwe website live gegaan. Omdat het een wordpress website is, is het voor de
PR commissie die de website beheert veel eenvoudiger geworden om hem up to date te houden.

Figuur 1: Overzicht website statistieken met en zonder bounce (op een pagina kijken en dan de website weer verlaten)
meegerekend van Google analitics op www.shoutwageningen.nl

Figuur 2: Overzicht website bezoeken met en zonder bounce (op een pagina kijken en dan de website weer verlaten)
meegerekend van Google analitics op www.shoutwageningen.nl
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SHOUT t-shirts
De oude voorraad SHOUT shirts was op. Een mooie gelegenheid om nieuwe shirts te bestellen. Het
ontwerp voor het nieuwe shirt zou via een ontwerpwedstrijd gekozen worden. Nadat meerdere
ontwerpen gemaakt waren is er gekozen voor een combinatie van twee ontwerpen. De mascotte van
SHOUT, het schreeuwpoppetje, kreeg een nieuw jasje voor de voorkant van het shirt. Het volledige
ontwerp werd uiteindelijk gemaakt door Mirre. De shirts waren nog precies op tijd voor de Annual
Introduction Days (AID) binnen, dus onze vrijwilligers konden met trots de nieuwe shirts dragen.

Figuur 3: Mirre (links) en Patrick (rechts) in de nieuwe shirts bij de kraam van SHOUT tijdens de Campus Games van AID
2017

Benefietfeest tijdens de OWW
Sinds 2013 organiseert de Wageningen University elk jaar een One World Week (OWW). In deze week
wordt culturele diversiteit en uitwisseling daarvan gevierd. Een groot aantal organisaties organiseren
een activiteit rondom het team One World en cultuuruitwisseling. SHOUT heeft dit jaar voor het eerst
meegedaan met een activiteit. Ons vaste eerste zaterdag van de maand feest viel precies in deze
week. Het is toen ons benefietfeest geworden voor de asielzoekerssupport commissie van SHOUT. Het
thema van het feest werd Jungle of diversity. Speciaal voor het benefiet is het feest eerder begonnen
met live muziek van Niels Jansen en The Springrolls. Beide hebben zij muziek gemaakt en ook vanuit de
AZC commissie was er iemand aanwezig om een verhaal te vertellen over het werk dat zij doen. De DJ
die avond was een van de asielzoekers die onze eigen AZC commissie geholpen had toen hij in
Wageningen zat. Er is op deze avond in totaal 1096 euro opgehaald. Een heel mooi bedrag dus om het
werk van de AZC support te steunen.

6

Figuur 4: Optreden van The Springrolls tijdens het Jungle of Diversity benefietfeest.
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Nieuwe kantoorruimte
De kantoorsituatie van SHOUT stond al een tijd ter discussie omdat het kantoor aan de kleine kant was
en niet geschikt om met meer dan 8 leden bij elkaar zitten. Daarnaast was Stichting Lens gestopt met
het kantoor samen met ons huren, waardoor de huur eigenlijk te hoog geworden was voor SHOUT in
z’n eentje. Er was lang gesproken over een andere ruimte in de Wilde Wereld waar het Politiek
informatie centrum in gevestigd zat. Toen zij besloten de huur op te zeggen in juni, kwam deze ruimte
vrij. Stichting theaterzaal De Wilde Wereld en SHOUT hebben toen de handen ineengeslagen om de
ruimte te gaan huren. Voor SHOUT een geweldige kans om een veel grotere ruimte te hebben waar
commissies makkelijker konden vergaderen en verenigingsavonden mogelijk zouden zijn. Er was in
geen jaren onderhoud gepleegd in de ruimte. Vrijwilligers van SHOUT zijn aan de slag gegaan met het
opknappen van de ruimte in de zomer. Hoewel de tijdsplanning niet gehaald werd, omdat klussen
altijd langer duurt dan je denkt, hebben wij eind 2017 de eerste vergaderingen in de ruimte gehouden.
Tijdens het klussen ontstond het idee om de trap in de ruimte in regenboogkleuren te verven. Het is
het pronkstuk geworden. De regenboogkleuren hebben wij op meer plaatsen terug laten komen. Zo
zijn we dan ook op de naam Rainbow Room gekomen.

Figuur 5: De trap in de Rainbow Room na het klussen.
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SHOUT Extravaganza drag night groot succes
Op 4 november organiseerde SHOUT een extravaganza, een live drag show die zijn weerga niet kende.
Ruim 170 mensen zagen een aantal van de bekendste drag queens van Nederland optreden in de
Wilde Wereld. Naast de originele line-up vond SHOUT het ook belangrijk om performers uit de regio
ook de kans te geven om op het podium te shinen.
Drag is door televisie en internet de afgelopen jaren enorm in populariteit toegenomen en is een eigen
industrie geworden. The art of drag is genderbending en komt voort uit de community en uit een tijd
waarin het onderscheid tussen transseksuelen en drag performers niet eens binnen de community
duidelijk was. Het woord ‘drag’ komt uit de theaterwereld en staat voor ‘dressed as a girl’. Er wordt
gezegd dat Shakespeare het zelf verzonnen heeft.
De oorspronkelijke line-up van maar 3 queens was uiteindelijk niet meer te rechtvaardigen. Snel
kwamen wij er achter dat de behoefte aan drag entertainment te groot was om het hierbij te laten.
Uiteindelijk hadden we 9 performers en 13 optredens, waaronder een drag queen uit Wageningen, die
regelmatig in Nijmegen optreedt, omdat er in Wageningen nog geen aandacht voor haar drag is. En
een nieuwkomer uit Ede die heel dankbaar was, bij ons haar eerste optreden te doen. Terwijl drag
queen performences aan populariteit hebben gewonnen vond SHOUT het wel belangrijk om ook drag
kings de ruimte te geven en te laten zien dat ze er bij horen. De driekoppige boyband Noclue uit
Nijmegen kwam langs om van de hype in de zaal te genieten. En de zaal gloeide. Rond 170 mensen
hadden online en aan de deur kaartjes gekocht. Zonder enige speciale aanleiding was aan het uiterlijk
van het publiek al te zien dat er iets aan de hand was, want mensen hebben zich de kans niet laten
ontnemen om of helemaal zichzelf te zijn of juist als iemand anders door de nacht te feesten.
Terwijl het event voor SHOUT één van de meest spannende experimenten was - zowel sociaal als
economisch – hebben we ontzettend van de avond zelf en de feedback van de mensen genoten en
uiteindelijk (economisch) quitte gespeeld. Beter nog: mensen en SHOUT-vrienden kunnen niet
wachten tot de volgende Drag Night.
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Hieronder een foto impressie van een zeer geslaagd feest met professonele drags.
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SHOUT Wageningen via SAMEN Wageningen in WELSAAM
In 2017 is de gemeente Wageningen met
inwoners en maatschappelijke organisaties in
gesprek gegaan om te zoeken naar creatieve
oplossingen voor de invulling van het sociaal
beleid in de gemeente. De gemeente
Wageningen is begonnen aan een uniek proces
genaamd “Samen Wageningen”. Uit het met de
stad geformuleerde beleidskader zijn een
viertal categorieën met daarbijbehorende te
behalen resultaten gedestilleerd. Voor elke
categorie is een budget bepaald en de
gemeente heeft vervolgens een aanbesteding
uitgezet. Nu moesten er voor elke categorie
offertes geschreven gaan worden, iedereen kon
meedoen en de “beste” zou winnen. Ook moest
er nog even 3,5 miljoen euro bezuinigd worden.
Al met al geen eenvoudige opgave. SHOUT
heeft vanaf het begin deelgenomen om, zoals
iedere andere deelnemende maatschappelijke
organisatie, de subsidie veilig te stellen en
daarmee ons werk voort te zetten en uit te
bouwen. Uiteindelijk heeft ook zitting genomen
in de z.g. synergiegroep: een groepje van veertien vertegenwoordigers van diverse organisaties om
beleid te maken, de budgetten te verdelen en de offertes te schrijven. De synergiegroep had mandaat
hiertoe gekregen van alle andere deelnemende organisaties van het samenwerkingsverband. Dit
betekende veel leeswerk, veel vergaderingen in diverse overlegstructuren, en ook veel passen en
meten en maatwerk. Het samenwerkingsverband heeft met zijn offertes gewonnen in alle categorieën.
SHOUT heeft als een van de veertien hoofdaannemers getekend voor het nieuwe
samenwerkingsverband: WELSAAM. Op de foto zie je Jip (roze trui,penningmeester) en Kees (kalende
kop achter Jip,voorzitter) de handtekeningen zetten voor SHOUT. Op de andere foto zie je Esther van
der Zee (directeur SOLIDEZ) namens WELSAAM tekenen met wethouder Lara de Brito (gemeente
Wageningen) voor de uitvoering van de te behalen resultaten.
Het deelplan van SHOUT in de offerte omvat ons maatschappelijk werk: voorlichting, Out Now, hulp
aan LHBTI-vluchtelingen en het zorgdragen voor een veilige ontmoetingsplek voor LHBTI’s. Al met al
bedraagt de subsidie voor SHOUT € 5000,- per jaar van 2018 t/m 2021 voor dit werk. Er is wel
tussentijdse, halfjaarlijkse rapportage, verantwoording en evaluatie nodig. Vermeldenswaard is nog
dat we behalve veiligstellen van geld heel goede contacten hebben overgehouden met vele
organisaties en dat de “concurrentie” met andere organisaties van vóór dit proces veranderd is in
respect en saamhorigheid.
SHOUT Wageningen is onderdeel van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor
de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en
meedoen in de Wageningse samenleving.
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3. Vaste zorgverlenende activiteiten
Seksuele en gender diversiteitsvoorlichting op basis- en middelbare scholen
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 bevorderen van een respectvolle houding ten aanzien van seksuele en
genderdiversiteit. Gedurende de voorlichtingen krijgen leerlingen de kans om vragen te stellen aan de
voorlichters, en leren ze dat de bestaande vooroordelen vaak niet van toepassing zijn. Hiermee dragen
wij bij aan een grotere acceptatie van seksuele diversiteit, en aan het creëren van een veilige omgeving
voor LHTBQ-leerlingen op school.
In 2017 heeft SHOUT Wageningen voorlichting gegeven op de volgende Wageningse basisscholen:





In februari 2 lessen op OBS de Nijenoord
In maart 1 les op OBS de Tarthorst
In maart 1 les op OBS de Wereld
In oktober 1 les op de HJ Piekschool

En op de volgende Wageningse middelbare school:


In december 18 lessen op het Pantarijn

Figuur 6: Lokaal is klaar voor een les op het Pantarijn
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Ook heeft SHOUT Wageningen voor de internationale studentenvereniging AIESEC een
voorlichtingsavond verzorgd in juni.
Bij deze statistieken moet vermeld worden dat wij bij sommige scholen eens in de twee of drie jaar
langs komen, omdat zij bijvoorbeeld gecombineerde groepen 7-8 hebben. Het totale aantal scholen
waar wij regelmatig komen is dus groter dan bovenstaand. In de zomer van 2017 hebben wij een
mailing uitgestuurd naar een groot aantal scholen in Wageningen en omgeving, om ons lesprogramma
onder de aandacht te brengen. Dit blijkt vruchten te hebben afgeworpen, in het schooljaar 2017-2018
zijn er waarschijnlijk 10 scholen waar lesgegeven wordt. Dit is bijna een verdubbeling van het jaarlijkse
aantal scholen van de afgelopen 3 jaar, waar wij erg tevreden mee zijn! De groei zit vooral in het aantal
basisscholen.
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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, biseksueel of
transgender 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. In de grafiek hieronder is te zien hoe het aantal gesprekken in
de afgelopen jaren is toegenomen.

Aantal gesprekken gevoerd door SHOUT
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Hieronder volgt een overzicht van de aantallen, nationaliteiten en leeftijden van personen waarmee in
2017 gesprekken zijn gevoerd:
In totaal kwamen de
asielzoekers uit 26
verschillende landen
(vorig jaar 19):
Afghanistan
(2)
Armenië
(1)
Bangladesh
(2)
Egypte
(4)
Georgië
(1)
Guinee
(1)
Honduras
(1)
Irak
(6)
Irak Kurdistan (1)
Iran
(16)
Jordanië
(2)
Kameroen
(4)
Kyrzichstan
(2)
Libanon
(1)
Marokko
(2)
Nigeria
(8)
Pakistan
(1)
Rusland(4)
Senegal
(1)
Sierra Leone (3)
Sri Lanka
(1)
Syrië
(1)
Tunesië
(1)
Turkije
(1)
Uganda
(14)
Venezuela
(4)
In 2017 kwamen veel vluchtelingen uit Iran en Oeganda. Dit zijn nog altijd de landen waar het erg
gevaarlijk is om LHBT te zijn. Ook landen als Irak en Nigeria scoren hoog in het lijstje. Zoals in de
illustratie hierboven te zien is komen de meeste vluchtelingen uit landen waar homoseksualiteit
strafbaar of illegaal is. Er zijn echter ook veel landen waar homoseksualiteit weliswaar niet wettelijk
verboden is, maar de algemene opvatting wel negatief is. Ook van vluchtelingen uit dit soort landen
krijgt SHOUT veel verzoeken.
Feesten en activiteiten
Vrijwilligers van de AZC commissie nodigen vluchtelingen uit voor de maandelijkse feesten van SHOUT.
In 2017 is hier veel gebruik van gemaakt en hebben de feesten voorzien in een grote sociale behoefte.
1 man uit Uganda heeft diverse keren als dj op onze feesten gedraaid.
Op 1 oktober 2017 heeft de commissie een diner georganiseerd bij een van de vrijwilligers thuis, voor
vluchtelingen die op dat moment in Wageningen of Arnhem verbleven. In totaal namen 20
vluchtelingen hieraan deel. De vrijwilligers hebben met eigen auto’s gezorgd voor vervoer, en
gezamenlijk gekookt. Er werd gegeten, gedronken, muziek gemaakt en een wandeling door
Wageningen georganiseerd. De reacties waren erg positief en veel vluchtelingen vonden het fijn om op
deze manier met elkaar in contact te komen.
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Overige activiteiten van de commissie
 In 2016 is SHOUT begonnen met het opzetten van netwerkoverleggen met de landelijke Cocktail
locaties van COC. Hieraan is ook in 2017 actief deelgenomen in de overleggen, en zijn diverse
keren vluchtelingen doorverwezen naar verschillende locaties in het netwerk.
 Op de POL is overleg gevoerd met het LHBT-team van COA omdat veel vluchtelingen positief over
SHOUT berichtten. Aangezien SHOUT voornamelijk met Vluchtelingenwerk Nederland
samenwerkt, was het contact met COA nog niet gelegd. In 2017 zijn daarvoor meerdere stappen
gezet en is overlegd hoe de POL locatie in Wageningen veiliger gemaakt kan worden voor LHBTvluchtelingen. Het contact met COA behoeft in 2018 verdere ontwikkeling omdat er op sommige
gebieden verschil van inzicht heerst over de rol van SHOUT.
 Vrijwilligers van de commissie zijn drie keer geïnterviewd voor scripties van studenten die over
LHBT-vluchtelingen gingen.
 Op 9 februari zijn twee vrijwilligers aanwezig geweest bij een avond van Samen Wageningen
waarin verschillende organisaties die werken met vluchtelingen met elkaar in contact konden
komen.
 Er is een kort contact geweest met een sociaal beheerder van Idealis, over wat SHOUT kon
betekenen voor vluchtelingen die in Idealis kamers woonden. Hierbij is afgesproken dat er contact
gelegd wordt op het moment dat het nodig is.
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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 liepen in de stille tocht van de Johannes de Doper kerk naar de
Costerweg. Daar werd vervolgens door de bestuursleden een bloemstuk neergelegd bij het
oorlogsmonument.

Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag 5 mei stond SHOUT weer met een standje op het Plantsoen van de Vrijheid.

Figuur 7: Op Bevrijdingsdag komen mensen van alle leeftijden bij onze kraam langs.
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Algemene Introductiedagen (AID) Wageningen
In augustus nam SHOUT Wageningen weer deel aan de Algemene Introductiedagen van de
Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool. Op
deze manier willen wij de nieuwe studenten kennis
laten maken met SHOUT. Wij doen ieder jaar mee met
de Campus Games op vrijdag met het spel
‘handtastrefbal’. Op zaterdag komen de AID lopers bij
ons langs tijdens de Crazy 88. Dit jaar hebben wij een
nieuw spel aangeboden, regenboog zure matten
happen als variatie op koekhappen. Op maandag
hebben wij een feest gegeven. Dit jaar was het thema
Out and Proud. Veel AID groepjes zijn even
langsgekomen en we hebben dan ook de hele avond
een druk feest gehad. Op woensdag hebben wij weer
meegedaan met de informatiemarkt in Arboretum
Belmonte. Net als ruim 100 andere organisaties
hadden wij een kraam waar de AID lopers en anderen
geïnteresseerden langs konden komen voor een
praatje.

Figuur 8: SHOUT haar infomarkt kraam dit jaar met de vrijwilligers in hun nieuwe shirts.
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Regenboogvlag voor het Forum-gebouw van Wageningen Universiteit
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4. Activiteiten voor de LHBTQ-gemeenschap
Find Out SHOUT
Om studenten kennis te laten maken met de vereniging heeft SHOUT de zogenaamde Find Out SHOUT
introductieperiode gestart. Deze activiteit is speciaal gericht op potentieel nieuwe student en jongeren
leden in Wageningen. Studenten die zich voor Find Out SHOUT hebben aangemeld worden ingedeeld
in groepjes. 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 15 nieuwe studenten
deel aan Find Out SHOUT, onder wie 6 internationale studenten.
Dit jaar hebben wij de opzet wat anders gedaan en elke commissie iets laten organiseren waarin ze
zich voorstelden aan de nieuwe mensen. Zo heeft de voorlichtingscommissie een soort van
voorbeeldles gegeven en konden mensen helpen met opbouwen van een zaterdagfeest. De ambitie
was om de Rainbow Room ook al volop te gebruiken. Dit is helaas alleen gelukt voor de PR
commissieavond. Heel veel mensen zijn na de Find Out lid geworden bij SHOUT en actief geworden in
commissies.

Out Now
Out Now heeft als doelstelling om jongeren die nadenken over of worstelen met hun geaardheid en/of
genderidentiteit de gelegenheid te bieden om met andere jongeren te praten over verliefdheid,
relaties 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 opgehangen en wordt er op
de website over gecommuniceerd.

Donderdagfeesten
De DoFecie commissie richt zich speciaal op het organiseren van activiteiten voor studenten. Drie keer
per jaar organiseert deze commissie een feest op de donderdagavond. Veel studenten zijn in het
weekend niet in Wageningen en kunnen onze zaterdagfeesten daarom niet bezoeken. Door op vaste
uitgaansavond van studenten ook feesten te organiseren, heeft de groep studenten die in het
weekend ‘thuisthuis’ is ook de gelegenheid bij ons langs te komen.

Zaterdagfeesten
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 feesten worden aangekondigd via onze facebook, website en door posters in de stad te
verspreiden.
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. Ieder feest zijn er wel
koppels van mensen van het zelfde geslacht die je ziet genieten van uitgaan, met elkaar flirten en
zoenen op een plek waar ze zich veilig en op hun gemak voelen.
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Daarnaast worden de feesten bezocht door leden buiten de LHBTQ-gemeenschap/heteroseksuelen.
Dit bevestigt het succes van SHOUT in het bevorderen van integratie van alle mensen ongeacht hun
seksuele geaardheid of andere verschillen.

Figuur 9: Foto van het Jungle of Diversity feest
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5. Feiten en figuren
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Figuur 10: Overzicht aantal lessen gegeven door voorlichtingscommissie in 2016 en 2017
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Figuur 11: Aantal commissieleden per commissie in 2017. Een aantal vrijwilligers is actief in meerdere commissies. Het
totaal aantal vrijwilligers in 2017 was 38.
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Figuur 12: Het aantal likes op de SHOUT facebookpagina is met meer dan 100 extra gegroeid in 2017.
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6. Nawoord
Het jaar 2017 was voor SHOUT Wageningen een druk jaar maar gelukkig met veel successen. Een
nieuwe website met uitgebreidere mogelijkheden, een geslaagde deelname aan “Samen Wageningen”
resulterend in een hoofdaannemerschap in “Welsaam” en daarbij voortzetting van subsidie. Het
organiseren van een aantal zeer geslaagde events: “Drag night” en het benefietfeest “Jungle of
Diversity”.
Het klussen aan het nieuwe kantoor/verenigingsruimte de “Rainbow Room” was een zeer geslaagde
onderneming en het resultaat oogst nog steeds complimenten van bezoekers. We zijn heel erg
benieuwd naar het effect van het houden van verenigingsavonden in deze ruimte. In januari 2018
willen we starten met een wekelijkse avond om een meer “wij SHOUT-gevoel” te smeden.
In 2017 heeft de AZCcie wéér meer gesprekken gevoerd met LHBTI-vluchtelingen. Het aantal scholen
waar LHBTI-voorlichting wordt gegeven is behoorlijk uitgebreid met (heel fijn) een aantal basisscholen.
Vorig jaar schreven wij in het nawoord ook over de doelgroep die we niet zo goed bereiken n.l.
ouderen. Een andere groep die de weg naar SHOUT niet vindt zijn jongeren (lees: niet-studenten).
Ondanks het koppig volhouden van het bestuur in het handhaven van maandelijkse pub-avonden lukte
het niet om hier verandering in te brengen, ook omdat het huidige koppige bestuur uit slechts 3
koppen bestaat. Dit blijft een aandachtspunt.
Op 11 oktober (Coming Out Day) hesen zowel de gemeente als de universiteit de regenboogvlag. De
gemeente met enige vertraging omdat de vlag was zoekgeraakt….. een nieuw exemplaar gebracht per
koerier bracht uitkomst. Ook de universiteit was wat later, maar vanwege een misverstand over de
datum. Hopelijk gaat het regenboogmonument, na het fiasco in 2016, in 2018 wat meer gestalte
krijgen.
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7. Activiteiten op een rijtje
7 januari
4 februari
17 februari
4 maart
17 maart
23 maart
1 april
21 april
18 mei
3 juni
5 augustus
21 augustus
2 september
15 september
21 september
7 oktober
20 oktober
4 november
17 november
2 december

SHOUT new years drink
under the sea party
Disney filmavond
inferno feest
spelletjesavond
Fabulous in PJ’s feest
Into the jungle of diversity OWW benefietfeest
Swing dance workshop
Neon feest
Homo top 50 feest
Groep SHOUTERS gaat naar Canel pride Amsterdam
Out and Proud AID feest
The Sky is the Limit feest
cocktail avond
Gay Guilty pleasure feest
oktoberfest
movie night
SHOUT extravaganza drag night
Pub Quiz
Especial América Latina
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