
Doelstellingen 
De algemene doelstellingen van SHOUT Wageningen zijn: 

- Het creëren van een veilige ontmoetingsplek voor LHBTQ+’ers. Dit doen wij door het 

organiseren van open feesten (waar iedereen welkom is), open café avonden, 

verenigingsavonden voor leden en gespreksgroepen zoals de Out Now en de Gender Sharing 

Circle. 

- Het vergroten van de zichtbaarheid en emancipatie van de LHBTQ+ gemeenschap. Hoewel er 

al grote resultaten zijn geboekt in Nederland, zoals de openstelling van het huwelijk, is er op 

andere vlakken nog een weg te gaan, bijvoorbeeld in de toegankelijkheid tot medische 

transitiezorg en de wettelijke erkenning van non-binaire genders. Wij blijven ons daarom 

inzetten voor de vergroting van de emancipatie van LHBTQ+’ers. Zo geven wij voorlichting op 

basisscholen en middelbare scholen en ondersteunen wij LHBTQ+ asielzoekers. Daarnaast 

hebben wij ook goede contacten met andere organisaties in Wageningen en de gemeente. 

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 

- Zo’n 6 feesten per jaar op donderdagavond 

- Café avond elke derde vrijdag van de maand in Theater De Wilde Wereld 

Vergroten acceptatie en zichtbaarheid:  

- Voorlichting geven over seksuele- en genderdiversiteit 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 de dodenherdenking of grote opblaasbare bruidsparen op het bordes 
bij het jubileum van het homohuwelijk.  

- Lezingen en andere activiteiten organiseren om het gesprek aan te kunnen gaan over 
seksuele diversiteit en genderdiversiteit. 

- Andere organisaties en verenigingen benaderen om binnen hun organisatie aandacht te 
besteden aan seksuele diversiteit en genderdiversteit, zoals uitnodigen mee te doen met 
Coming Out Day en Paarse Vrijdag. 

Ondersteunen (kwetsbare) LHBTQ+ personen:  

- Het organiseren van de gespreksgroepen (onder andere de Out Now gespreksgroep en de 

Gender Sharing Circle) voor mensen die in de knoop zitten met hun geaardheid en/of 

genderidentiteit. 

- Aanbieden persoonlijke gesprekken voeren wanneer mensen ons benaderen. 

- Aanspreekpunt van welzijnsorganisaties als hun cliënten hulp nodig hebben omtrent 

geaardheid en/of genderidentiteit. 

- LHBTQ+ belangen vertegenwoordigen bij de gemeente en andere instanties.  



Beleid 

Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is er om leden op de hoogte te houden van de activiteiten van 

SHOUT en om beslissingen te maken over de vereniging. Zo wordt hier bijvoorbeeld gestemd over de 

begroting van het aankomende jaar of over het oprichten van nieuwe commissies. Er is volgens de 

statuten ieder jaar minstens één ALV. De meeste jaren organiseert het bestuur er twee: een zomer 

ALV en een winter ALV. Leden worden minstens één week van tevoren op de hoogte gesteld van een 

ALV.  

Naast het bestuur kunnen ook leden een ALV aanvragen. Dit moeten dan vijf leden zijn, of een aantal 

leden dat gezamenlijk 1/10de van de leden vertegenwoordigd. Als er dus maar 40 leden in SHOUT 

zitten zouden 4 leden samen een ALV aan kunnen vragen.  

Ieder lid heeft tijdens de ALV stemrecht. Over personen wordt alleen schriftelijk/anoniem gestemd. 

Beslissingen worden op een paar uitzonderingen na door een enkelvoudige meerderheid genomen. 

Dat wil zeggen dat er meer voorstemmen moeten zijn dan tegenstemmen. De uitzonderingen hierop 

zijn een wijziging van de statuten, het ontbinden van de vereniging, en het opstellen of wijzigen van 

een huishoudelijk reglement (HR). Voor deze onderwerpen is 2/3de van de aanwezige stemmen 

nodig.  

Tijdens de ALV worden door de secretaris notulen genomen. Die worden daarna gedeeld met alle 

leden.  

Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie mensen: een voorzitter, een penningmeester en een 

secretaris. Er kunnen daarnaast meer mensen in het bestuur zitten als algemeen bestuurslid. 

Algemene bestuursleden kunnen ook hun functie invullen, zoals vrijwilligerscoördinator. 

Bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers. Ze moeten worden ingestemd door de ALV en moeten 

daarna ieder jaar herkozen worden voor een periode van één jaar. Indien het bestuur niet volledig is 

(dat wil zeggen, uit twee of minder bestuursleden bestaat) dan moet er binnen twee maanden een 

nieuwe ALV bijeengeroepen worden waarbij het bestuur aangevuld wordt.  

Het bestuur houdt een aantal keer per maand een bestuursvergadering. Besluiten bij 

bestuursvergaderingen worden genomen door de meerderheid van het bestuur. De 

bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Die hebben tijdens de vergadering echter 

geen stemrecht.    

Financiën 

Beheer van inkomsten  
SHOUT beheert zelf al haar financiële middelen. Wij bezitten een betaalrekening bij BUNQ en een 

spaarrekening bij ASN bank. De door de ALV aangestelde penningmeester houdt de boekhouding bij, 

betaalt declaraties en doet andere aankopen voor activiteiten van de vereniging.  

Het geld om onze activiteiten te organiseren komt uit diverse bronnen: 

- Subsidie vanuit Gemeente Wageningen (verdeeld via Welsaam) 

- Fonds Commissie Activiteiten Support (CAS) van Wageningen University 

- Contributie betaald door leden 

- Donaties 



- Regeling Restitutie barwinst met Theater De Wilde Wereld wanneer barwinst boven 50% ligt, 

uitkering winstmarge boven de 50%.  

Besteding van inkomsten 
De uitgaven van de inkomsten zijn gericht op het draaiende houden van de vereniging via enkele 

organisatiekosten, de kosten rondom het organiseren van de activiteiten en het promoten van 

activiteiten. De diverse uitgavenposten zullen kort toegelicht worden. 

Kostenpost Wat 

Vrijwilligers SHOUT draait volledig op de inzet van vrijwilligers die hier geen vergoeding 
voor krijgen. Daarom bedanken wij onze vrijwilligers met drankmuntjes en 
vrijwilligersbedankje voor hun inzet en bieden we vergoeding aan van 
trainingen.  

Introgroepen Faciliteren van de Out Now gespreksgroep, de Gender Sharing Circle, en Find 
Out SHOUT introductieperiode  

Voorlichting Onkosten van voorlichtingsmaterialen, zoals printkosten en inkoop van 
voorlichtingsmateriaal zoals puzzels.  

Ledenactiviteiten Inkoop drinken en snacks voor verenigingsavonden, kosten andere 
activiteiten voor leden zoals sprekers voor lezingen 

Open activiteiten Kosten voor feesten zoals decoratie en DJ. Kosten voor café avonden, zoals 
pub quiz prijzen, sprekers voor open lezingen, inkoop documentaires.  

Promotie Kosten voor posters voor feesten, gespreksgroepen en andere activiteiten. 
Drukkosten voor folders en kosten rondom andere promotiemomenten zoals 
een kraam op 5 mei.  

Organisatiekosten Vaste kosten zoals verzekeringen, locatie huur voor feesten en andere 
activiteiten, printkosten en bestuurskosten.  

 

Lidmaatschap 
Iedereen kan lid worden van SHOUT. Dit kost 30 euro per jaar. Studenten en minima krijgen 5 euro 

korting. Leden krijgen inspraak op de ALV, toegang tot verenigingsavonden en ledenactiviteiten en 

korting op eventuele toegangskosten voor activiteiten. Mochten er onverhoopt problemen zijn dan 

ligt de eindbeslissing over iemands lidmaatschap bij de ledenvergadering.  

Voor het beëindigen van je lidmaatschap kun je een mail sturen naar info@shoutwageningen.nl. Dit 

doe je in principe uiterlijk 31 december van het laatste jaar dat je lid wilt zijn. Tenzij anders 

aangegeven worden je contactgegevens bewaard voor eventuele reünie uitnodigingen.   
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