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Voorwoord
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van SHOUT Wageningen over 2018. Dit jaar was ons lustrumjaar
waarin wij ons vijftig jarig bestaan gevierd hebben met diverse activiteiten en met een nieuwe
verenigingsruimte. Dit was het jaar waarin wij een grote stap gezet hebben om naast
belangenvereniging ook gezelligheidsvereniging te worden. Ook hebben we een aantal
professionaliseringsslagen gemaakt in de systemen die wij gebruiken. We zullen heel wat van de
bijzondere lustrumactiviteiten bespreken en nog wat andere hoogtepunten.
Aan dit sociaal jaarverslag hebben diverse van onze vrijwilligers meegeschreven. Hartelijk dank aan
Jacco voor het stuk over de Utrecht Pride, Henk voor het stuk over de AZC en Vincent voor het stuk
over de nieuwe huisstijl en informer.
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 2019
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1. SHOUT Wageningen in 2018
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 was op alle Wageningers. In 2009
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 (cis-hetero’s zijn ook welkom), 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
Nederlands 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 LHBTQ
asielzoekers en organiseren wij losse activiteiten om aandacht te besteden aan diverse LHBTQ
thema’s.

Werkzaamheden
SHOUT organiseert een breed scala aan activiteiten om een veilige ontmoetingsplek te bieden aan de
LHBTQ+ gemeenschap in Wageningen en omgeving.
Ontmoeten
-

Wekelijkse verenigingsavonden voor leden in onze Rainbow Room
Feest of andere activiteit de eerste zaterdag van de maand in Theater De Wilde Wereld
Café avond elke derde vrijdag van de maand in Theater De Wilde Wereld
Feest op donderdagavond gericht op studenten enkele keren per jaar in Theater De Wilde
Wereld

Vergroten acceptatie en zichtbaarheid
-

-

Seksuele diversiteit en genderdiversiteit voorlichting geven op basisscholen en middelbare
scholen in de regio. Deze lessen worden gratis aangeboden.
Aanwezig zijn bij diverse activiteiten om de LHBTQ+ zichtbaarheid te vergroten zoals een
bloemstuk leggen bij dodenherdenking en een kraam op het Plein van de Vrijheid op het
Gelders bevrijdingsfestival.
Lezingen en andere activiteiten organiseren om het gesprek aan te kunnen gaan over seksuele
diversiteit en genderdiversiteit.

3

Ondersteunen (kwetsbare) LHBTQ+ personen
-

Out Now gespreksgroep voor mensen die in de knoop zitten met hun geaardheid en/of
genderidentiteit
Aanbieden persoonlijke gesprekken wanneer mensen ons benaderen
Aanspreekpunt van welzijnsorganisaties als hun cliënten hulp nodig hebben omtrent
geaardheid en/of genderidentiteit.
LHBTQ+ belangen vertegenwoordiging bij de gemeente en andere instanties.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die zich inzetten via het bestuur en diverse
jaarronde commissies en ad hoc commissies. Er zijn binnen SHOUT Wageningen geen betaalde
functies.

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

Voorzitter:
Secretaris:

-

Penningmeester:

-

Algemeen bestuurslid:

Kees van Asselt
Patrick Neumeier vanaf november 2017
Endria de Ridder vanaf juni 2018
Rinske de Vries (januari 2018 – juni 2018)
Vincent Pompe van Meerdervoort vanaf juni 2018
Rinske de Vries vanaf juni 2018 (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.
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.

Doelstellingen bestuur 2018
-

Zorgdragen voor eenduidiger vrijwilligersbeleid
Stimuleren van een “wij SHOUT gevoel” o.a. door verenigingsavonden (dinsdagavond in
Rainbow Room)
Zorgen voor meer en beter contact tussen bestuur en commissies en commissies onderling
Zorgen dat het regenboogmonument op de agenda van de gemeente blijft
o Regenboogmonument en Wageningen Regenboogstad
Stimuleren /begeleiden/initiëren van lustrumactiviteiten
o Feest/gala voor reünisten
o Meevaren met boot tijdens Utrecht Canal Pride of evt. Amsterdam Pride
o Pink Week
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2. Hoogtepunten 2018
Expositie Gender Free Zone tijdens de One World Week
Tijdens de One World Week van de Wageningen universiteit wordt culturele diversiteit gevierd. SHOUT
voegt hier nu al twee jaar ook seksuele en genderdiversiteit aan toe. Dit jaar met een mooie expositie
Gender Free Zone speciaal ook voor ons lustrum. Het project Gender Free Zone van Petra van Velzen is
een onderzoek naar genderdiversiteit. Haar overtuiging is dat sekse niet binair is – man/vrouw – maar
een continuüm met oneindig veel variaties. De serie bestaat uit portretten van mensen met zowel
mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Gender Free Zone toont de vele verschijningsvormen in het
genderspectrum en de schoonheid daarvan. De expositie is een week lang te bezichtigen geweest in
De Spot in het Orion, een van de twee hoofdgebouwen op de campus.

Diversiteitskleurplaat tijdens Koningsdag en 5 mei
Om de zichtbaarheid van SHOUT te vergroten hebben we in 2018
meegedaan met de Doe markt van de Oranjestichting. Daarvoor hebben
wij een van onze posters omgevormd tot een mooie diversiteit
kleurplaat. Kinderen hadden de gelegenheid om tijdens Koningsdag en
het bevrijdingsfestival te komen kleuren en mee te doen met de
kleurwedstrijd. Het leverde een hoop blije kinderen op en leuke en
nuttige gesprekken met ouders. Britt en Dechen waren de winnaars van
de kleurwedstrijd en wonnen een gezinsdiversiteitskleurboek.
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De Rainbow Room, een thuis voor SHOUT
In juni 2017 kwam het voormalige politiek informatiecentrum vrij in de Wilde Wereld. Het oude
kantoor van SHOUT aan de overkant van de gang was niet geschikt om met meer dan 8 leden bij elkaar
te komen. Stichting theaterzaal De Wilde Wereld en SHOUT hebben toen de handen ineengeslagen om
de nieuwe 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
worden. Er was in geen jaren onderhoud gepleegd in de ruimte. Vrijwilligers van SHOUT zijn aan de
slag gegaan met het opknappen van de ruimte en in januari 2018 was het zo ver. Onze
verenigingsruimte, de Rainbow Room genaamd was af. Het gaan huren en opknappen van deze ruimte
is een schot in de roos gebleken. De wekelijkse verenigingsavond wordt goed bezocht, commissies
vergaderen hier geregeld, het is veel makkelijker om ACV’s en ALV’s te organiseren en ook voor de Out
Now groep is er nu een prettige ruimte. We delen de ruimte met andere groepen zoals
studentenvakbond SAW en de gebruikers van het theater, maar het voelt toch echt als onze plek!

Verenigingsavonden: de weg naar gezelligheidsvereniging
Een van de grootste uitdagingen van het SHOUT van de laatste
jaren was het binden van leden en meer verbinding tussen leden
creëren die niet met elkaar in een commissie zaten. We waren
toch vooral een belangenvereniging met gezellige feesten
weliswaar, maar niet echt een eigen plek waar leden elkaar
geregeld konden ontmoeten. De Rainbow Room die sinds 2018
van ons is, heeft daar verandering in gebracht. Het belangrijkste
wat wij daar wilde gaan doen, verenigingsavonden. Gezellig met
leden bij elkaar komen, een drankje doen, kletsen, spelletjes
spelen, dat soort dingen. Het is een succes geworden. In een jaar
tijd, is er een vaste kern ontstaan van mensen die bij elkaar
komen op dinsdagavond. Een deel van hen is geen feestganger, maar heeft met de
verenigingsavonden wel een gezellige groep LHBTQ+ mensen gevonden om mee samen te komen. Het
lidmaatschap van SHOUT heeft er zeker meer waarde door gekregen en het vergroot de binding
binnen de vereniging.

Reunie
Op zaterdag 6 oktober hebben we voor ons lustrum een reünie
georganiseerd en zo veel mogelijk leden en oud-leden uitgenodigd. We
begonnen de dag met een expositie van oud materiaal en foto’s in de
Rainbow Room. Een mooie gelegenheid voor aanwezigen om weer eens
bij te praten. Daarna hadden we een heerlijk diner van Tante in Marokko
en een borrel na het eten. De borrel ging over in een Oktoberfest feest.
We hebben een hele hoop leuke reacties gekregen van de mensen die
op de reünie waren. Het was een groot succes. Naar aanloop van de
reünie hebben een aantal leden hun herinneringen aan SHOUT ook
gedeeld in een serie First dates. Deze zijn te vinden in het laatste
hoofdstuk van dit sociaal jaarverslag.
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Artikel over 50 jaar SHOUT in De Gelderlander
Vanwege ons jubileum heeft de regionale krant De Gelderlander een artikel over SHOUT geschreven
en uitgebracht in de week van ons Lustrum. In het artikel werden bestuursleden Kees van Asselt en
Rinske de Vries geïnterviewd samen met Willem Laan die al sinds de jaren 80 lid is. Het artikel is terug
te lezen in het laatste hoofdstuk en door hier te klikken voor digitaal.

Coming out dag 2018
Al enkele Jaren hangt de regenboogvlag uit op 11 oktober bij het gemeentehuis en de Wageningen
Universiteit om support aan de LHBTQ gemeenschap te laten zien. SHOUT heeft hier in het verleden
voor gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen. Dit jaar hebben wij in samenwerking met B&W naast de
vlag ook een gebakje en brief met uitleg over het belang van Coming out dag verspreid onder alle
medewerkers bij de gemeente. Hierdoor wordt het belang van deze dag nog eens extra benadrukt.
Benieuwd wat er in de brief stond, je vindt hem in het laatste hoofdstuk.

SHOUT Extravaganza drag night
In november 2018 vond de tweede editie van SHOUTs Drag Night plaats. Deze nieuwe klassieker heeft
weer een hele grote groep mensen aangetrokken. Urenlang kon van een diverse show-avond genoten
worden. Op het podium stonden artiesten die op een leuke manier de grenzen van genderrollen
opzochten. Bij deze extravaganza-show proberen we elk jaar lokale artiesten te betrekken, die dit keer
zo’n 16 individuele optredens verzorgden. Newcomers geven we graag een kans om op het podium te
shinen. Ook dit jaar heeft er weer iemand haar debuut gehad…... gewoon bij SHOUT.

Nieuwe huisstijl
SHOUT heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld die de
wens om te groeien in professionaliteit goed uitdrukt.
Het logo is vernieuwd en straalt frisheid en openheid uit
terwijl de enigszins anarchistische roots van SHOUT er
nog steeds in doorschemeren!
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Nieuw boekhoudsysteem
SHOUT is dit jaar overgestapt naar een nieuw boekhoudsysteem. Het oude systeem was niet het
meest ideale systeem en foutjes waren snel gemaakt. Ons nieuwe boekhoudsysteem heet Informer.
We mogen er als ANBI gratis gebruik van maken en het neemt een groot deel van het werk uit handen
omdat het leeuwendeel geautomatiseerd is. Fouten zijn daardoor praktisch onmogelijk geworden en
alle mogelijke overzichten kunnen met een klik op de knop worden uitgeprint. We zijn hier erg blij
mee!

Utrecht Canal Pride 2018
Het organiseren van de Pride was zowel spannend als zwaar. Omdat SHOUT dit pas voor het eerst ging
doen was nog totaal niet bekend wat er gedaan moest worden. Dit maakte dat aan de ene kant alle
mogelijkheden openstonden en aan de andere kant er geen referentie was om te kijken wat er wel of
niet gedaan moest worden.
De commissie begon met het verdelen van de taken: boot regelen, sponsors werven, decoratie
verzinnen. De boot was redelijk snel geregeld en ook de zaken die daar later bijkwamen, zoals het
bijwonen van de algemene schippersverhalen, werden naar behoren afgewerkt. Sponsoren vinden was
echter wel lastiger en na lang zoeken bleken er uiteindelijk geen particulieren bereid te zijn om SHOUT
te sponseren. Ook verlieten meerdere mensen kort voor de Pride de commissie waardoor veel dingen
stukliepen. Gelukkig werd er nieuw leven in de commissie geblazen door Rinske de Vries waardoor
alles uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht kwam.
Op de dag van de parade zelf lief alles vrij gesmeerd: de boot voer naar behoren, het versieren liep
soepel en alle opvarenden hadden waren comfortabel en hadden het naar hun zin. Wel was de
speaker die op het laatste moment vergaard was niet krachtig genoeg. Hierdoor was de muziek niet
hard genoeg om de kant te bereiken. Dit werd op humoristische manier opgelost door de mensen op
de boot door simpelweg keihard mee te zingen met de voor hen wel te horen muziek.
Al met al was de Pride een succes waar we wel lessen uit kunnen trekken om het volgende een betere
parade neer te zetten.
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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 2018 heeft SHOUT Wageningen voorlichting gegeven op de volgende scholen. Door
roosteringsproblemen werden onze jaarlijkse lessen op het Pantarijn in december verplaatst naar
2019.
SCHOOL

TYPE

PLAATS

MAAND

AANTAL LESSEN

ALEXANDERSCHOOL

Basisonderwijs

Bennekom

februari

2

DE NIJENOORD

Basisonderwijs

Wageningen

februari

2

JOZEFSCHOOL

Basisonderwijs

Wageningen

maart

2

OBS DE TARTHORST

Basisonderwijs

Wageningen

maart

1

KARDINAAL
ALFRINKSCHOOL

Basisonderwijs

Wageningen

maart

2

OBS DE WERELD

Basisonderwijs

Wageningen

maart

1

HELICON

Voortgezet onderwijs

Kesteren

april

4

MONTESSORI

Basisonderwijs

Wageningen

mei

3

HENDRIK PIERSON
COLLEGE

Voortgezet onderwijs

Zetten

juni

5

STREEK

Voortgezet onderwijs

Ede

december

10

HENDRIK PIERSON
COLLEGE

Voortgezet onderwijs

Zetten

december

4

Een aantal leden van de voorlichtingscommissie is in februari ook naar de voorlichtingsbijeenkomst
van Movisie geweest waarin een boek werd gepresenteerd met de uitkomsten van het onderzoek
Doing it right over hoe effectief LHBTQ voorlichting te geven. De opgedane kennis hebben wij meteen
in het lesprogramma verwerkt.

9

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 werd gedaan door medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland
(VWN), en vervolgens doorgespeeld naar onze commissie. Onze vrijwilligers gingen 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 en het laatste jaar dramatisch is gedaald.

Aantal gesprekken gevoerd door SHOUT
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Hieronder volgt een overzicht van de aantallen, nationaliteiten en gender van personen waarmee in
2018 gesprekken zijn gevoerd:
Aantal mannen
Aantal vrouwen
Aantal transgenders
Totaal aantal
gesprekken
totaal 21
1 Gambia
7 Iran
1 Jordanie
2 Kenia
1 Libanon
2 Nigeria
4 Rusland

totaal 7
2 Iran
1 Uganda
2 Colombia
1 Bahrein
1 Syrie

totaal 3
1 Jemen
2 Turkije

31

1 Senegal
1 Sierra Leone
1 Uganda
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Door de gewijzigde situatie als gevolg van uitsluiting AZC Shout door COA vanaf eind januari 2018 is
het aantal aanvragen voor gesprekken sterk verminderd.
We hebben 31 gesprekken gehad (van de 36 aanvragen*: niet alles kunnen honoreren i.v.m. te snelle
transfer / aanwezig op andere locatie).
*11 aanvragen via LGBT Asylum Support
* 1 via Vluchteling Onderdak
*2 via VWON
* Overige aanvragen rechtstreeks via mail / website / getipt dor andere vluchtelingen
Het merendeel van de gesprekken heeft plaatsgevonden in hotel de Wageningse Berg omdat Shout
niet meer welkom is op het Pol terrein van beide locaties.
Alle maandfeesten zijn bezocht door groepen vluchtelingen en hebben in een grote (sociale) behoefte
voorzien. We hebben beide Prides (Utrecht en Amsterdam) met een groepje vluchtelingen bezocht.
Binnen de groep hebben diverse kleine bijeenkomsten plaatsgevonden zoals, wandelen, deelnemen
aan een maaltijd, museum- concertbezoek.
Ondersteuning door ons wordt nog steeds zeer op prijs gesteld. Het afgelopen jaar zijn 3 leden van de
groep gestopt. Aanvulling met jonge mensen is noodzaak.
In 2019 zal Shout AZC zich met het bestuur van Shout verder beraden of / hoe buddywerk binnen
Shout vorm te geven (Rainbow Room?). In 2018 was het buddy werk voor een groot gedeelte
particulier initiatief van Joost.

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. Dit jaar
hadden wij ook een kleurplaat mee voor iedereen die zin had om even te kleuren.
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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. Dit jaar hebben we extra uitgepakt door de Burgtstraat de hele AID om te
dopen tot de Regenboogstraat en 60 meter regenboogvlaggetjes door de straat te spannen. 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, regenboog-zure-matten happen als variatie op
koekhappen. Op maandag hebben wij een feest gegeven. Dit jaar was het thema 20GAYteen. 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 andere geïnteresseerd langs
konden komen voor een praatje.
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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, waaronder dit jaar voor het eerst de
wekelijkse verenigingsavond. Dit jaar hadden 19 mensen zich aangemeld voor de Find Out SHOUT,
daarvan zijn 10 mensen lid geworden na de FOS.

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. Dit jaar is er een groep bij elkaar gekomen.

Donderdagfeesten
De DoFecie commissie richt zich speciaal op het organiseren van activiteiten voor studenten. In 2018
heeft de commissie vijf feesten op de donderdagavond georganiseerd. 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.
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.
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5. Leuke bijlages
Brief aan gemeentemedewerkers op coming out dag
Goedemorgen!
Vandaag, donderdag 11 oktober 2018, is het Internationale Coming-out Dag.
Daarom wappert voor het gemeentehuis en op de campus van de universiteit de regenboogvlag.
Hiermee dragen deze organisaties uit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, zich geaccepteerd en
veilig mag voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport of waar dan ook moet je
voor je geaardheid en genderidentiteit uit kunnen komen.
De regenboogvlag staat symbool voor diversiteit, emancipatie, trots en vrede. Misschien vind je het
maar een lappie stof met gekleurde streepjes, maar het hijsen van de regenboogvlag is een belangrijk
gebaar. Het zou ook goede discussies op gang kunnen brengen. Praten over homoseksualiteit en
genderidentiteit is altijd beter dan negeren.
Dit jaar viert SHOUT Wageningen* dat we in Wageningen al 50 jaar ondersteuning bieden aan mensen
die het moeilijk hebben met hun geaardheid en/of genderidentiteit.
Samen met de gemeente Wageningen bieden we jullie een toepasselijke traktatie aan.
EET SMAKELIJK!
* SHOUT is een LHBTQ+ (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, Queers) organisatie.
Wij zijn zowel een belangen-, als gezelligheidsvereniging. Al sinds 1968 zetten wij ons in voor LHBTQ
belangen in Wageningen en omstreken. We geven feesten, maar ook voorlichting op scholen.
Meer weten?
www.shoutwageningen.nl info@shoutwageningen.nl

SHOUT’s First dates
Wageningen weer op de roze kaart!
In april 2009 hoorde ik dat de Homogroep Wageningen (de HGW) in juli 2009 het laatste maandelijkse
Wild Rose feest zou organiseren. Dit, omdat er te weinig actieve mensen binnen de vereniging
waren: minder dan een hand vol mensen zorgden iedere maand voor de bar, muziek en zaal (respect!).
Daarnaast was er weinig animo voor de dansavonden en gebeurde er verder niets meer (geen Jip en
Janneke, geen roze zwemgroep, geen Roze bericht meer). Wel was er het jaarlijkse Don’t tell mum,
maar dit werd door Unitas georganiseerd en stond los van de HGW.
Ik wist één ding zeker: de Homogroep kon niet stoppen met bestaan! Het kon niet zo zijn dat in de
studentenstad Wageningen geen uitgaansplek was voor de gevarieerde roze gemeenschap die er
woonde. Zeker was dit een must have voor mijzelf.
Met een beetje lef en veel energie heb ik iedereen die enigszins roze was aangesproken, briefjes
uitgedeeld en contactgegevens uitgewisseld. Met deze klopjacht naar roze enthousiastelingen, zaten
we op een memorabele vrijdagavond (15 mei 2009) met elf mensen bij elkaar. Meer mensen wilden
aansluiten maar konden die avond niet.
We maakten kennis (Niko, Carel, Lia, enzovoorts!) en samen schetsten we de contouren van een nieuw
roze verenigingshart, die voor een deel draaide om de maandelijkse feesten van de Homogroep, en
voor een deel over de ontelbare vele andere activiteiten die we met elkaar konden bedenken. (Zo is er
een tijdje een roze voetbalgroepje geweest, weten jullie dat nog?)
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Daarna ging het balletje gauw rollen, we kregen de spannendste ideeën! Onze focus lag op de
eerstkomende twee feesten: juli en september. Maar al gauw begrepen we dat we samen een bestuur
zouden gaan vormen, met alle verantwoordelijkheden die daarbij kwamen kijken. Dan ook maar gauw
een nieuwe werknaam voor de club! Na een brainstorm en heel wat borrelen zijn we uitgekomen op
SHOUT!
De eerste date van Shout met het publiek was op 4 juli 2009. Deuren gingen letterlijk open, mensen
hielpen aan alle kanten. Gratis een grafisch ontwerp (het Shout poppetje is van het eerste uur en zou
ons beeldmerk worden), gratis gebruik van ruimtes (zoals die van LinksBoven), stukjes in de kranten,
nieuw e-mailadres, nieuwe website en altijd verse bloemen op de bar. En het meest waardevol voor ons
als nieuwe mensen binnen de vereniging, zoals ik het me kan herinneren, was de vrijheid en steun van
de 'oude' aanwezige vrijwilligers, dat we alle aanwezige middelen konden inzetten om er wat van te
maken, zoals budget (en advies ;-).
Onze tweede date kwam er ook al snel aan. Hoe triggerden we iedereen in Wageningen, dus ook al het
openminded publiek, om naar Shout te komen? En hoe konden we ook de internationale studenten
aanmoedigen om te komen?? Hier hebben we flink over nagedacht, en dat resulteerde in een vraag:
Am I gay?! 5 september 2009, het openingsfeest van het nieuwe kalenderjaar. We printten de tekst 'Am
I gay??' in zes talen op kleurige posters af (waaronder het Chinees!). Er was jaren weinig geld
uitgegeven aan decoratie, optredens & PR en wij mochten enigszins vrijelijk investeren die eerste
feesten. Dat hebben we gedaan!! Met gas gevulde ballonnen, een SHOUT banner, een dure DJ, blacklight verf, maskers, optredens en een waardig Oktober fest... en ten slotte alles voor een dark room
party (praat er maar niet over.......). Terug naar Am I gay?! Vanaf dat eerste 'echte' Shout feest, stond
PR hoog op de agenda. Er was geen plakplek in Wageningen en omstreken waar onze posters niet te
zien waren. Tot in de nacht fietsten we in teams overal langs, en durfden we ook de verkiezingspanelen
vol te plakken.
Shout staat voor mij voor bijzondere vriendschappen, geweldige avonden, betrokken jonge mensen met
creatievee ideeën, saamhorigheid door een gedeelde noemer. Allemaal mensen die zich inzetten voor
een socialere maatschappij. Als individu kwetsbaar maar als groep beresterk! Wat is er samen een
verschil gemaakt en wat was het leuk om daarbij te horen.
Ik wil het volgende jullie niet onthouden... we hadden heel wat namen voor de nieuwe beweging
bedacht, waaronder: Pink Pepper, Cappuchino, YouPi, Unbeschreiblich, Divercity, The Rainbow
Company. En we weten allemaal hoe het af liep :-) SHOUT!
Roos
Utrecht, september 2018

Niet één herinnering

Eén herinnering aan Shout of de Homogroep zoals ie vroeger heette heb ik eigenlijk niet. Ik
heb er een hele hoop. Rond mijn 21ste verjaardag, ben ik ‘officieel’ uit de kast gekomen. Vanaf
die tijd leerde ik de Homogroep kennen en merkte ik dat daar een grote groep leuke mensen
bestond, waar ik graag bij wilde horen. Ik kon er (hoe cliché maar waar) mezelf zijn en had er
meer mee dan met de ‘hetero’studentenfeestjes die ik tot dan toe kende.
Ik weet nog dat ‘Barbiegirl’ een grote hit was in dat jaar. Het is natuurlijk nogal een
nichtennummer, en (wellicht daarom) werd het op de feestjes bij Shout vaak gedraaid.
Schaamteloos danste ik met veel plezier.
In 1998 ben ik samen met het Wageningse volleybalteam ‘Hup over het Netje’ mee geweest
naar de Gaygames in Amsterdam en was ik vrijwilliger samen met een goede vriend (ook van
de Homogroep). Een superleuke ervaring om als jonge homo met zo’n gezellige Wageningse
groep onze hoofdstad te ervaren met al die anderen, alsof het voor even ‘onze’ stad was.
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Ik heb ook in de redactie gezeten van het blaadje van de Homogroep ‘Het Roze Bericht’. Ik
weet niet meer precies in welke jaren, maar wat ik me nog goed herinner is dat we uit een berg
met knipsels, juist die plaatjes knipten die we zelf leuk vonden, maar daarbij ook aan de lesbo’s
moesten denken. Het was nog in een tijdperk dat we geen opmaak op een computer maakten en
er was een groep van vrijwilligers die dan de Roze Berichten in een neutrale envelop her en
der langsbrachten. Er gingen er slechts enkele met een postzegel op de bus. In het Roze Bericht
werden stukjes van het bestuur geplaatst, en aankondigingen van tentoonstellingen of
activiteiten met een roze thema. Er was ook een rubriek ‘Lieve Beppie’. In deze rubriek
beantwoordden we vragen van lezers, zoals Mona dat ook destijds deed in weekblad Story.
Omdat het al aardig wat jaren geleden is, durf ik nu wel te bekennen dat we in deze rubriek
‘Lieve Beppie’, soms ook zelf (als redactie) hele eigenaardige vragen durfden te stellen. Soms
door gebrek aan kopy of soms gewoon omdat we het leuk vonden om te kijken of we er reacties
van lezers op kregen.
Via het Roze Bericht ben ik daarna ook in het bestuur gekomen, waar we prachtige dingen
hebben mogen doen, zoals een debatavond in hotel de Wereld in aanwezigheid van de
burgemeester die een prijs uitreikte voor beste debater. Leo Tebbens was met verve de beste.
Ook een hele mooie fototentoonstelling in de bibliotheek hebben we georganiseerd, waar we
van de foto’s ook briefkaarten hebben gemaakt. Ik heb ze nog steeds om af en toe te versturen.
En we mochten als afvaardiging van het bestuur met een hele delegatie naar onze partnerstad
in Godolloh. Hoewel er in deze stad geen vereniging was voor homo’s, en we er eigenlijk ook
geen hebben ontmoet in Godolloh zelf, was het feit dat we in de bus zaten met tal
van Wageningers van allerlei verenigingen -van de scouting tot de Wieledansers- al een enorme
winst. We hebben ons bekend gemaakt en hebben van alles over wat we als Homogroep deden
kunnen vertellen.
Nu ben ik al een tijd wat minder actief bij Shout, al zit ik sinds kort in het zaalbestuur van de
Wilde Wereld. En ik kom natuurlijk naar de reünie.
Tot ziens daar,
Edwin Luijks

Oprichting
In 1968 was ik bestuurslid van COC-Arnhem. In dat jaar werden Studentenwerkgroepen
Homoseksualiteit opgericht. Het gewest Arnhem telde twee universiteiten. Nijmegen zorgde voor
zichzelf, maar Wageningen had een zetje nodig. Ik nam contact op met de hervormde
studentendominee. Die verwees mij naar Klaartje Mulder die net als studentendekaan was aangesteld.
Die vond het nodig de burgerij op de hoogte te stellen door een stukje in De Veluwepost inhoudende
een voorlichtingsavond in de kelder van Unitas. Ton Andriessen uit Arnhem sprak. De Veluwepost
plaatste een berichtje, met foto, niet van de spreker maar van het publiek. Overigens niets dan goeds
over De Veluwepost. Ze besteedden altijd aandacht aan onze bijeenkomsten.
Wat de studenten betreft moet Jan van Est worden genoemd. Hij opende Postbus 89 en legde veel
contacten met studentenverenigingen. Zelf kon ik niet veel doen wegens drukke baan en de naweeën
van geelzucht die ik in mijn vakantie had opgelopen. De kelder van Unitas was niet meer beschikbaar
wegens te geringe bieromzet. Er is toen een tijdje bij mij thuis vergaderd, maar later in Hoevestein. Na
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verloop van tijd verliep de zaak en was alleen Jakob Kroeze over om Postbus 89 leeg te halen. Een
herstart volgde, weer even bij mij aan huis. Daarna ging het goed met de club.
Hup over ’t netje

Naar aanleiding van een cursus zelfverdediging voor homo’s in Wageningen in 1991 kwam een
vriendengroep op het idee om een sportclub voor homo’s op te richten. We verzonnen een
passende, niet te nichterige naam: “Hup over ’t netje”.
In veel grote plaatsen in Nederland waren op dat moment al homovolleybalclubs zoals o.a.
Zoete Lieve Gerritje (Den Bosch), Zwollywood Queens en Gayus (Zwolle), Roze Blok (Delft),
GOUD (Gaat Om Ut Douchen, Groningen), Pink Panther (Nijmegen) VLERK (Vlechten Los
En Rennen Kreng, Utrecht) en Ketelbinkie (Rotterdam). Al snel deden we mee aan allerlei
toernooien zoals in 1993 in Parijs, maar later ook in Oslo, Frankfurt, Hamburg, Brussel, Praag,
Keulen en Hannover.
In 1995 organiseerde Hup over ‘t netje in Wageningen een internationaal
homovolleybaltoernooi waarbij Erica Terpstra, destijds staatssecretaris van o.a. sport en
emancipatie, het toernooi op de Bongerd opende door een balletje over het net te slaan.
Eén van de hoogtepunten was onze deelname in 1998 aan de Gay Games in Amsterdam met
homo- en lesbische sporters uit de hele wereld. Verder had je dan nog de Eurogames, die in
2005 in Utrecht werd georganiseerd.
We trainden op de dinsdagavond in de sporthal aan de Lorentzstraat. Door het spelen bij deze
volleybalclub ontstond er ook een vriendenclub die elkaar vaak ontmoette op de maandelijkse
homodisco in De Wilde Wereld. Volleybalspelers kwamen uit Wageningen, Bennekom en Ede.
We hebben zelfs lange tijd twee leden uit Nijmegen en één uit Arnhem gehad die trouw
kwamen trainen.
We speelden in de winter mee in de homovolleybalcompetitie voor de Benelux die meestal in
Utrecht gespeeld werd in sportcentrum Olympos, soms konden we zelfs met twee teams
inschrijven. Traditioneel sloten we zo een competitiedag af met een bezoek aan de pizzeria in
Zeist. Zo vaak als maar mogelijk was hebben we meegedaan aan toernooien in het land zoals
o.a. in Nijmegen, Eindhoven, Delft, Utrecht en Amsterdam. Delft was daarbij favoriet want
daar speelden we in de zomer een beachvolleybaltoernooi op het strand van Hoek van Holland.
In 2005 is er in Wageningen een landelijk volleybal toernooi georganiseerd ter ere van het 12,5
jarig bestaan van Hup over ‘t netje met aan het eind van de middag een rondvaart over de
Nederrijn met de pannenkoekenboot en ’s avonds een feest in De Wilde Wereld. De toernooien
op Europees niveau waren ook favoriet. Je verbleef dan bij spelers van het organiserende land.
Eén keer lagen we met wel zes Hup over ’t Netje spelers in de huiskamer van een Frans lid
midden in Parijs op onze luchtbedjes.
Het ledental varieerde tussen de 15 – 20 mannen en een enkele vrouw. Er is regelmatig gezocht
naar een goede trainer, we hebben er een stuk of 5 versleten. Enige tijd heeft een spelend lid
deze taak op zich genomen aangezien hij niet meer wilde spelen. Hij heeft hiervoor ook nog
een meerdaagse cursus gevolgd. Na zijn vertrek hebben we als spelers bij toerbeurt de
trainingen verzorgd voor 4 avonden per persoon.
Na sluiting van de sporthal aan de Lorentzstraat zijn we in 2003 in sporthal De Aanloop in
Noordwest terecht gekomen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om na afloop van de training
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gezamenlijk nog wat te drinken in het aanpalende cafetaria wat altijd erg gezellig was. Door
een teruglopend ledenaantal zijn we in 2008 gefuseerd met Sportclub Noordwest die op
dezelfde dag en tijdstip hun trainingsavond in deze zaal had. Het stratenvolleybal toernooi wat
in Noordwest jaarlijks georganiseerd werd was altijd een favoriet moment in het jaar.
In 2014 is de gezamenlijke volleybalclub helaas gestopt wegens gebrek aan leden. We kunnen
in elk geval terugblikken op een fantastische tijd.

'Het zou mooi zijn als mensen over 50
jaar niet meer uit de kast hoeven te
komen'
SHOUT, de Wageningse lhbtq-vereniging, bestaat vijftig jaar. Aandacht verschoof van
homo-emancipatie naar lhbtq-voorlichting en -educatie. Maar ontmoeting en gezelligheid
bleef. En, zegt voorzitter Kees van Asselt, ,,coming-out is onverminderd een thema.’’
Ton van den Born 03-10-18, 14:47 Bron: De Gelderlander

,,Het gebeurt geregeld dat studenten zodra ze hier komen, weg uit het dorp van hun ouders,
nog in de kast zitten’’, zegt Van Asselt. ,,Best triest.’’

Ondanks alle aandacht op tv en op school voor lhbtq'ers (lesbisch, homo, bi, trans en
queer) is dat niet veranderd. ,,Het blijft soms moeilijk. Je ziet in sommige strengreligieuze kringen nog altijd dat ouders hun kinderen de deur uitschoppen als blijkt dat
ze homo zijn. Ongelooflijk dat mensen die keus maken.’’
Van Asselt vertelt met Willem Laan, een ouder lid, en Rinske de Vries, student en
vrijwilligerscoördinator, in een kleurige en zonovergoten Rainbow Room in de Wilde
Wereld over SHOUT van toen en nu. ,,Wilde je andere homo's ontmoeten’’, zegt Laan,
,,dan moest je toen ik in 1983 in Wageningen kwam, naar disco Troost. Ik wilde liever
een praatgroep. Die ben ik toen zelf gestart bij de Homogroep.’’
In die tijd vergaderde de groep in De Wereld waar vormingswerk van universiteit en
gemeente werd ondersteund. ,,Daar konden we bijvoorbeeld kopiëren.’’ Maar
voortbestaan van de Homogroep hing soms aan een zijden draadje. Dan was het
nauwelijks meer dan een postbusnummer. In 2010 sloot het lhbtq-jongereninitiatief
SHOUT zich aan bij de Homogroep en in 2011 werd de naam veranderd in SHOUT
Wageningen.

Puberteit
De meesten van de ruim honderd leden nu zijn lesbisch, homo of biseksueel, en er is
een klein groepje transgenderpersonen. ,,Transvrouwen, transmannen en ook non18

binairen’’, zegt De Vries. Genderqueers bijvoorbeeld, mensen die zich niet in de
tweedeling man-vrouw herkennen en vaak spelen met genderexpressie in kleding of
haardracht. De vereniging bruist als nooit tevoren.
Er zijn zeker veertig vrijwilligers, zegt De Vries. ,,Mensen die bijvoorbeeld educatie en
voorlichting geven of gespreksgroepen leiden, thema-avonden en feesten organiseren
of in de azc-commissie lhbtq-vluchtelingen steunen.’’
,,Met educatie op scholen zijn we sinds 2015 heel druk’’, zegt De Vries. ,,Toen stelde
de overheid lhbt-voorlichting in basis- en voortgezet onderwijs verplicht. Veel scholen
komen daarvoor naar ons. Op het Pantarijn Wageningen geven we bijvoorbeeld
achttien lessen per jaar, rond Paarse Vrijdag (een dag waarop onderwijs seksuele en
genderdiversiteit zichtbaar wil maken omdat scholen nog vaak geen veilige plek voor
lhbt-jongeren zijn, TvdB). De meeste mensen komen er toch in de puberteit achter dat
ze homo zijn.’’

Veel te winnen
Rinske de Vries, Willem Laan en Kees van Asselt (vlnr) van SHOUT. © Sven Menschel

,,Vroeger was er meer
activisme'', denkt Laan. Hij
vertelt over een actie waarbij
boeken over homoseksualiteit
die de universiteitsbibliotheek
onder geestesziekte had
geplaatst, werden weggehaald.
,,Het politiek engagement was
toen groter’’, zegt Van Asselt.
,,Maar de grote strijden zijn
gestreden’’, zegt hij doelend op
het homohuwelijk uit 2001 en de
transgenderwet uit 2014. In veel
landen is homoseksualiteit nog
verboden en zijn ook transgender personen hun leven niet zeker. Er blijft nog veel te
winnen'', relativeert De Vries. Op de universiteit is er debat over onnodige
sekseregistratie en acceptatie van meer genderdiversiteit.’’
,,Het zou mooi zijn als dan over vijftig jaar mensen helemaal niet meer uit de kast
hoeven te komen’’, zegt Van Asselt. ,,Dat die kast niet meer bestaat. Dat transgenderen interseksepersonen en non-binairen volledig geaccepteerd worden.’’
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6. Activiteiten op een rijtje
zaterdag 6 januari 2018
zaterdag 3 februari 2018
vrijdag 16 februari 2018
zaterdag 3 maart 2018
donderdag 22 maart 2018
zaterdag 7 april 2018
5 t/m 10 april
vrijdag 20 april 2018
vrijdag 27 april 2018
vrijdag 4 mei 2018
zaterdag 5 mei 2018
zaterdag 12 mei 2018
donderdag 24 mei 2018
zaterdag 2 juni 2018
donderdag 7 juni 2018
zaterdag 16 juni 2018
vrijdag 17 augustus 2018
zaterdag 18 augustus
2018
maandag 20 augustus
2018
woensdag 22 augustus
2018
zaterdag 1 september
2018
vrijdag 21 september
2018
donderdag 27 september
2018
zaterdag 6 oktober 2018
zaterdag 6 oktober 2018
zondag 8 januari 1900
woensdag 10 oktober
2018
donderdag 11 oktober
2018
vrijdag 12 oktober 2018
zaterdag 3 november
2018
vrijdag 16 november
2018
donderdag 22 november
2018
zaterdag 1 december
2018

Nieuwjaarsborrel
Mad Science feest
SHOUT It out loud Karaoke met ISOW
Electric Gravity feest
Spring fever feest
queer cultures feest
Expositie Gender Free Zone
pub quiz
Kraam bij Koningsdag
Stille tocht
kraam bij Plantsoen van de Vrijheid
songfestival feest
Gayties feest
Homo top 50 feest
Deconstructing gender ideology bijeenkomst samen met
Wageningen Debating
SHOUT boot bij Utrecht Canal Pride
Campus Games bij AID
Crazy 88 bij AID
20GAYteen AID feest
infomarkt kraam bij AID
Nazomer cocktailborrel
pub quiz
Lustrumfeest 50 years and shouting
reunie 50 jaar WWH/Homogroep/SHOUT (Pink Week)
Oktoberfest feest (Pink Week)
Toilet Dilemma actie WUR (Pink Week)
Documentaire Paris is burning (Pink Week)
Human LGBT+ library (Pink Week)
SHOUT en ISOW karaoke avond (Pink Week)
Drag night volume 2
Café avond
Hot Zeros feest
Filmavond: Chicago
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