JAARVERSLAG 2012 STICHTING GAY UNION THROUGH SPORTS
Bestuur
Op 1 januari 2012 werd het bestuur van GUTS gevormd door Anya Wiersma (voorzitter), Karleen
Veenker (penningmeester), Hans Perrée, Jasper Post en Baris Naaijer. Karleen is per 31 juli 2012
afgetreden, Baris per 31 december 2012. In juni 2012 is Rik Ligthart als penningmeester toegetreden tot
het bestuur. In augustus trad Diana van den Born toe als secretaris en Mike de Haan als algemeen
bestuurslid. Het bestuur is in oktober gecompleteerd door algemeen bestuurslid Tamara Tien.
Het bestuur heeft in totaal negen keer vergaderd.
Personeel Alliantie Gelijkspelen/GUTS
Naast het bestuur heeft GUTS ook een aantal werknemers in dienst. Edwin Lokkerbol als Coördinator
van de Alliantie Gelijkspelen, Wilfred van Buuren als Projectmedewerker van zowel GUTS als de Alliantie
Gelijkspelen. In de periode januari tot september was Mart Roumen parttime werkzaam als
medewerker communicatie voor GUTS.
Coördinerende rol GUTS binnen AG
GUTS is coördinator van de Alliantie Gelijkspelen. Deze Alliantie bestaat behalve GUTS uit COC,
NOC*NSF, de Nederlandse Sport Alliantie (NSA), John Blankenstein Foundation (JBF) en Movisie. Samen
bevorderen zij de acceptatie van homo- en biseksuelen, lesbiennes en transgenders in de sport. De
Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) financieren de Alliantie.
Enkele hoogtepunten uit de activiteiten van Alliantie Gelijkspelen in 2012
-AG 1.0-Afronding
De Alliantie Gelijkspelen ging van start in december 2008. Er werden subsidies verstrekt voor de periode
2009 tot en met 2011. GUTS stak als coördinator van de Alliantie veel tijd en energie in de financiële en
inhoudelijke verantwoording van de Alliantie over deze periode. Hiermee is Alliantie Gelijkspelen 1.0 in
2012 formeel afgerond. Inmiddels is subsidie verstrekt voor de periode 2012 tot en met 2014. Vanaf
2012 is Alliantie Gelijkspelen 2.0 begonnen.
-Handreiking Lokaal roze beleid in de sport
Tijdens de conferentie Jongeren & Seksuele Diversiteit in het Haarlemse stadhuis ontving wethouder
Jack van der hoek (Haarlem) met wethouders en gemeenteraadsleden van andere Noord-Hollandse
gemeenten op 21 november het eerste exemplaar van de brochure Naar een homovriendelijk
sportbeleid in de gemeente uit handen van atleet Rens Dekkers. Dit deed hij namens Movisie en de
Alliantie Gelijkspelen die deze handreiking lokaal roze beleid in de sport hebben samengesteld.
-Conferentie en diner EPAS
Op 11 en 12 oktober vormde Utrecht het toneel van de internationale EPAS conferentie met als thema
United Against Homophobia in Sports. De conferentie werd georganiseerd door EPAS in samenwerking
met EGLSF, Universiteit Utrecht, Mulier Instituut en Movisie. De Alliantie Gelijkspelen en GUTS leverde
op diverse manieren een bijdrage aan de conferentie. Zo was Hans Perrée dagvoorzitter bij de plenaire
sessies op 11 oktober. Dankzij bemiddeling van de Alliantie en GUTS stelde het Ministerie van OCW

extra budget beschikbaar, zodat op 11 oktober aan ruim 70 internationale gasten een diner kon worden
aangeboden bij Polman’s Huis.
-Actieplan KNVB
Op 12 oktober heeft de KNVB het Actieplan ter bevordering van homoacceptatie in het voetbal onder de
noemer ‘Voetbal voor iedereen’ gepresenteerd. Bondsvoorzitter Michael van Praag overhandigde het
eerste exemplaar aan Minister Edith Schippers van VWS. Van Praag stelde in zijn toespraak: “Wij doen
een beroep op alle clubs en spelers in Nederland. De bond kan het klimaat niet eenzijdig veranderen.
Iedereen – van bestuurders tot spelers – moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid. Jezelf
inzetten voor homoacceptatie betekent: het onderwerp bespreekbaar maken en elkaar corrigeren waar
nodig. Want laten we wel wezen: homo of hetero, het maakt helemaal niets uit.”
Het actieplan van de KNVB kwam tot stand in nauwe samenwerking met de partners van de Alliantie
Gelijkspelen, waaronder GUTS.
-Gongmoment
Anya Wiersma, voorzitter GUTS, en Ruud Bruijnis, directeur amateurvoetbal van de KNVB, hebben in
gezelschap van sporters en vertegenwoordigers van de Alliantie Gelijkspelen met een donderende
gongslag de beursdag van 1 augustus 2012 geopend. NYSE Euronext had het gezelschap naar Beursplein
5 Amsterdam genood in het kader van de Gay Pride.
-Website AG
GUTS stak veel tijd in de vernieuwing van de website van de Alliantie Gelijkspelen. Vernieuwingen van
de website zullen in 2013 hun beslag krijgen.
Gay Sportcafé Amsterdam
GUTS was zeer actief betrokken bij de organisatie van het Gay Sportcafé Amsterdam. Dit is een
netwerkbijeenkomst met borrel waar sporters, bestuurders, ambtenaren - ongeacht hun seksuele
voorkeur- samen bruggen bouwen om te werken aan een veilig en plezierig sportklimaat voor lhbt-ers.
Er waren twee Sportcafé’s in 2012. Op 13 september was er een zeer goed bezochte bijeenkomst in het
Frans Otten Stadion. Thema was de Amsterdamse kandidatuur voor de Gay Games van 2018. Panelleden
Eric van der Burg, wethouder sport van Amsterdam, Edwin Reinerie, Stichting Games Amsterdam 2018,
Dennis Boutkan, COC Amsterdam, en Anya Wiersma, voorzitter GUTS, discussieerden over de
mogelijkheden de Gay Games naar Amsterdam te halen.
Op 14 december was er een speciale kersteditie in hotel Casa 400 met als thema’s: voetbal, gemeente
Amsterdam en transgenders in de sport.
Het Gay Sportcafé Amsterdam werd mogelijk gemaakt dankzij GUTS, John Blankenstein Foundation,
Gemeente Amsterdam, Mr.B, Frans Otten Stadion en Casa 400.
Communicatie
Website: In 2012 is er hard gewerkt aan de nieuwe website www.guts.nu, die de website
www.homosport.nl zal vervangen. Er is nu een solide basis, inhoudelijk dient er echter nog veel te
worden aangepast en aangevuld. Dit zal in 2013 verder uitgewerkt gaan worden.
Social media: In 2012 zijn er een Facebookpagina (www.facebook.com/pages/GUTS) en een
Twitteraccount (www.twitter.com/GayUTSports) aangemaakt. Hierdoor wordt GUTS meer zichtbaar.
Nieuwsbrief: In 2012 is er 3 keer een nieuwsbrief van GUTS rondgestuurd naar de achterban en andere
geïnteresseerden en lhbt-belangenorganisaties.
Bezoeken achterban
Eén van de doelstellingen van GUTS is het bezoeken van de achterban. Dit betreft zowel bezoeken aan
‘roze’ sportverenigingen, als aan ‘roze’ (sport)evenementen. In 2012 zijn de volgende verenigingen
bezocht: VLERK Utrecht (volleybal) en Smashing Pink (tennis). Tevens was GUTS aanwezig bij de

volgende evenementen: Sinterklaas volleybaltoernooi NETZO (Amsterdam), Voetbalschoenen uit de Kast
(Utrecht), Battle of the Genders (Haarlem), Gay Pride Basketballtoernooi Tijgertje (Amsterdam),
Sportcafé COC Midden-Nederland (Utrecht), Pink 1019 thema Sport (Amsterdam), Pride Photo Award
(Amsterdam) en de Amsterdam Gay Pride (Amsterdam).
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WINST- en VERLIES REKENING

2012

Lasten
Huur kantoor
Personeelskosten
Inlenen personeel
Reiskosten vergaderingen
Vergaderkosten
Representatiekosten bestuur
Telefoonkosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Contributies
Internetkosten en website
Verzekeringen
Incidentele kosten

Totale lasten

4,800.00
45,206.00
352.25
770.01
1,343.93
1,241.50
467.47
502.27
248.04
332.36
1,004.99
125.08
389.20

56,783.10

Baten
Sponsoring
Subsidie OCW
Bankrente

Totale baten
Winst (-)

423.20
61,340.00
729.60

62,492.80
-5,709.70

BALANS

31-12-2011

31-12-2012

5,000.00
94,962.00
15,137.92
2,995.74
72.10

1,420.07
49,223.15
16,117.76

118,167.76

66,760.98

14,135.16
3,882.66
1,000.00
91,167.53
7,982.41

22,117.57
2,603.20

118,167.76

66,760.98

Activa
Triodos betaalrekening
Triodos spaarrekening
Postbank betaalrekening
Postbank spaarrekening
Debiteuren

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren
Te betalen kosten
Rekening-courant AGS
Winst lopend jaar

Totaal passiva

36,330.51
5,709.70

Het onverdeelde resultaat over 2012 bedraagt 5,709.70 euro positief. Het bestuur boekt dit resultaat
ten gunste van het Eigen vermogen. Het Eigen vermogen komt hiermee uit op 27.827,27 euro.
Amsterdam, januari 2014

