
 
 
 
Activiteitenplan Gay Union Through Sports 2012 (GUTS) 
 
Organisatie 
 
Rechtspersoon 
GUTS is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat personen 
giften kunnen geven aan GUTS die fiscaal aftrekbaar zijn. GUTS heeft een onbezoldigd bestuur en 
werkt met vrijwilligers.  
 
Bestuursamenstelling 
Het bestuur van Gay Union Through Sports (GUTS) bestaat in 2012 uit 5 personen. Momenteel is de 
vacature van secretaris vacant. De functie van penningmeester komt per 01 juli 2012 vacant.  
Het bestuur wil graag het bestuur uitbreiden naast de vacante vacatures met een algemeen 
bestuurslid. De functies zijn als volgt nu verdeeld: 
Anya Wiersma: voorzitter, contactpersoon coördinator Alliantie Gelijkspelen en 

contactpersoon Wilfred van Buuren 
Karleen Veenker: penningmeester 
Secretaris:  Vacant 
Jasper Post:  Vrijwilligers(coördinator) en kenniscentrum 
Hans Perrée:  Directeur en communicatie 
Baris Naaijer:  Communicatie en contactpersoon Mart Roumen 
 
Missie, visie 
In 2012 heeft het bestuur de volgende missie en visie bepaald die in 2012 ook als uitgangspunt 
wordt genomen:  

GUTS is een organisatie die zich ten doel stelt de veiligheid en integratie van Hlbt-
sporters te bevorderen en hun belangen te behartigen.  

 
Vrijwilligersbeleid 
GUTS werkt met vrijwilligers. Ten tijde van het schrijven van het activiteitenplan is het 
vrijwilligersbeleid, wervingsplan, vrijwilligershandleiding in de maak.  
 
 
 



Alliantie gelijkspelen 
GUTS maakt voor de 2de keer onderdeel uit van de Alliantie Gelijkspelen. Dit is een Gay-Straight 
Alliantie met 5 andere partijen: COC, Movisie, NSA, NOC NSF, John Blankenstein Foundation (JBF). 
De Alliantie Gelijkspelen heeft als doel gesteld voor de subsidieperiode 2012 – 2014: 
 
De Alliantie Gelijkspelen streeft naar een sportomgeving waarin eenieder recht heeft op vrijheid en 
onschendbaarheid. De Alliantie draagt bij aan de sociale acceptatie van homo, lesbische, biseksuele 
en transgender sporters in de sport. Dit is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de sport. 
De gelijkwaardigheid van iedereen is uitgangspunt. Acceptatie van homoseksuele, lesbische 
biseksuele en transgender sporters is vanzelfsprekendheid. ‘ 
 
Medewerkers 
GUTS heeft met een drietal ZZP-ers een overeenkomst van opdracht afgesloten. Alle drie personen 
leveren diensten ten behoeve van de Alliantie Gelijkspelen. Een ZZP-er ondersteunt het bestuur van 
GUTS met een aantal beschreven taken. 
 
Communicatie 
GUTS heeft een eigen website die bijgehouden en onderhouden wordt door een  student c.q. 
vrijwilligers. Het doel van de website is informeren, binding met de achterban, agenderen en 
activeren. Hiertoe wordt een communicatieplan opgesteld met aandacht voor de hedendaagse 
sociale media.  
 
Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 2012 
De activiteiten van GUTS zijn onderverdeeld in activiteiten t.b.v. de stichting GUTS en projecten in 
het kader van Alliantie Gelijkspelen. 
 
De doelen die GUTS voor zichzelf heeft gesteld zijn de volgende:  

1. Achterbanbezoek; binding met achterban 
2. Sociale functie 
3. Kenniscentrum 

 
De bijbehorende activiteiten zijn; 

1. Het bezoeken van de verschillende besturen van de LHBT-sportclubs om naast kennis te 
maken (in 2012) ook te horen wat er zoal leeft bij de LHBT sportclubs. Welke input van de 
LHBT sportclubs kan GUTS gebruiken voor eigen agendering of de agendering binnen de AG. 
Daarnaast is het ook belangrijk voor GUTS een legitiem draagvlak te hebben in de erkenning 
en de behoefte van de LHTB sportclubs.  
Doel: bezoeken van 7  besturen van verschillende LHTB sportclubs 

2. Sociale functie;het organiseren van activiteiten 
- Het organiseren van een activiteit tijdens de Roze Zaterdag in Haarlem op 7 juli. Te 

denken valt aan een roeiwedstrijd in de Spaarne.  
- Het organiseren van een Gaysportcafé tijdens de Gaypride op 4 augustus 2012 
- Een activiteit tijdens Midzomergrachtfestival; hier valt ook te denken aan een 

roeiwedstrijd in de Utrechtse grachten 
- Advies en ondersteuning bieden aan evenement in september 2012, georganiseerd door 

Secret Garden 
3. Kenniscentrum: het zijn van een informatieve, kennis en informatiepunt waar een ieder, die 

geïnteresseerd is in sport en LHBT terecht kan. Men kan telefonisch, per mail,en schriftelijk 
terecht bij dit info-punt. Daarnaast wil GUTS factsheets opstellen met relevante en 
belangrijke feiten en weetjes. 

 
GUTS en activiteiten binnen de Alliantie Gelijkspelen 2.0. 
 
GUTS maakt onderdeel uit van AG 2.0. samen met het COC, Movisie, NSA, JBF, NOC NSF.  
GUTS is betrokken bij de volgende projecten: 

- Georganiseerde sport 
- Transgenders in de sport 
- Corporate communicatie 

 
Verder is GUTS de coördinator van de Alliantie Gelijkspelen en heeft daartoe een ovk van opdracht 
gesloten met Edwin Lokkerbol die de partners coördineert en als contactpersoon fungeert met het 
ministerie van OCW. Daarnaast is hij technisch voorzitter van de Alliantievergaderingen.  
  

 
 

 


