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Nieuw bestuur
In 2010 stelde het toenmalige bestuur van stichting
Homosport Nederland (sHN) zichzelf de vraag of sHN nog
bestaansrecht had. Om die vraag te kunnen beantwoorden
stelde sHN een enquête op die werd rondgestuurd naar alle aangesloten sportorganisaties. Ook
werd een denktank in het leven geroepen die in een vijftal sessies brainstormde over de toekomst
van sHN. Uit de resultaten van de enquête bleek dat verschillende sportclubs behoefte hadden aan
een belangenbehartiger / klankbord die specifieke thema’s met betrekking tot homoseksuele,
lesbische, biseksuele en transgender sporters op de (politieke) agenda zou kunnen zetten.
Daarop besloten de nog zittende bestuursleden energiek op zoek te gaan naar uitbreiding van het
bestuur om op die manier sHN nieuw leven in te blazen. Op 1 juli 2011 was het nieuwe bestuur een
feit: opvolger van aftredend voorzitter Judith Schuyf is Anya Wiersma
(anyawiersma@homosport.nl); Karleen Veenker (kveenker@zonnet.nl ) die ook al zitting had in het
oude bestuur wordt penningmeester; Baris Naaijer (Communicatie, barisnaaijer@homosport.nl ),
Hans Perrée (Communicatie en Directie, hansperree@homosport.nl ) en Jasper Post
(Vrijwilligersbeleid, jasperpost@homosport.nl ) zijn de overige leden van het bestuur. Naar een
secretaris wordt nog gezocht.
Missie
Het nieuwe bestuur begon met het formuleren van een missie en visie:

Belangenbehartiging is een belangrijk aspect van deze missie van het bestuur. Daarom wil het
bestuur van sHN actief kennismaken met de besturen van de verschillende HLBT-sportclubs in
Nederland. Wij horen graag wat er zoal leeft bij de clubs, maar willen ook laten weten waar sHN
voor staat in het behartigen van de belangen, in haar sociale functie en als kenniscentrum.
Suggesties zijn welkom: anyawiersma@homosport.nl.
Wij nodigen iedereen uit om ons te benaderen. Of om aanwezig te zijn bij een bestuursvergadering
of een van de Gay Sportcafé’s die ook in 2012 weer een aantal keren zullen worden georganiseerd.
Wij zien er naar uit je te ontmoeten!
Nieuw logo bij nieuwe naam
Bij een nieuwe start en een nieuw bestuur horen ook een nieuwe naam en een nieuw logo, vond het
bestuur. Na een uitgebreide denksessie en vele discussies over verschillende uitgangspunten en
mogelijkheden kwamen we uit bij: Gay Union Through Sports. De afkorting – GUTS – geeft ons als
nieuw bestuur veel energie! Vervolgens hebben we een digitale prijsvraag uitgeschreven en een
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Stichting Homosport Nederland is een organisatie die zich ten doel stelt de veiligheid en
integratie van hlbt-sporters te bevorderen en hun belangen te behartigen.
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prachtig nieuw logo is het resultaat. Voortaan zal dit logo
op alle communicatie van Gay Union Through Sports
worden gebruikt. Dus ook boven de volgende nieuwsbrief
van GUTS.
Plannen GUTS 2012
Om de belangen van onze achterban te kunnen behartigen moeten wij weten om welke belangen
het dan gaat. Daarom zoeken we de achterban actief op. En nodigen we de achterban uit om deel te
nemen aan een van de ook in 2012 weer te organiseren Gay Sportcafé’s.
Voorts streven we een veilige sportomgeving voor iedereen na. Om die reden gaan we met de
sportbonden in gesprek om een veilig sportklimaat vorm te geven. Daarnaast bouwen we verder aan
een databank van informatie zodat GUTS in toenemende mate kan fungeren als kenniscentrum voor
HLBT-sporters en -sportclubs. Het is de bedoeling bij al deze activiteiten vrijwilligers te betrekken. In
komende nieuwsbrieven zullen de plannen gedetailleerder worden besproken.
Alliantie Gelijkspelen 2.0
Gay Union Through Sports is een van de deelnemende partijen in de Alliantie Gelijkspelen, die voorts
bestaat uit de John Blankenstein Foundation (JBF), sportkoepel NOC*NSF, Nederlandse Sport
Alliantie (NSA), MOVISIE en het COC. De Alliantie Gelijkspelen is in 2008 van start gegaan.
Onlangs is versie 2.0 van start gegaan. Ook van deze alliantie zal Gay Union Through Sports
coördinatie voeren en samen met de John Blankenstein Foundation het leeuwendeel van de
communicatie verzorgen. Eén van de aansprekende projecten van de alliantie behelst het
ontwikkelen van een actief beleid voor een veilig sportklimaat voor HLBT-sporters bij een aantal
sportbonden en reguliere sportclubs. De eerste gesprekken met bonden hebben inmiddels
plaatsgehad.
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In volgende nieuwsbrieven zal verslag worden gedaan van de projecten die in het kader van de
Alliantie Gelijkspelen worden uitgevoerd.
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