
 

Nieuwsbrief  Augustus 2013 
Beste leden, vrijwilligers, belangstellenden, 

Een nieuwsbrief met de stand van zaken op dit moment wat betreft onze 

afdeling binnen het COC. We hopen dat we dit vaker per jaar kunnen 

doen, zodat we jullie beter op de hoogte kunnen houden van de diverse 

activiteiten. 

Site en e-mailadressen 

Van oorsprong had onze afdeling zijn thuishonk in Bergen op Zoom. Maar 

gedurende de tijd is deze uitgegroeid tot een meer regionale vereniging. 

Echter… in de naam van de website en in de e-mailadressen van de 

vrijwilligers stond nog steeds “cocbergenopzoom”. Om het regionale 

karakter van onze afdeling meer tot uiting te laten komen is de website 

naar een andere server verzet. Op korte termijn zal de site  

www.coc-wbwt.nl onze hoofdsite worden. Een gevolg hiervan is ook dat de 

e-mailadressen zullen veranderen in @coc-wbwt.nl. De oude site en de 

oude e-mailadressen zullen voorlopig nog wel gebruikt kunnen blijven 

worden. We werken aan een Facebook-pagina.  

Gezamenlijk doel COC en GetPink 

15 juli jl. is er een gesprek geweest tussen COC en GetPink. Hierin is 

uitgesproken dat we graag elkaar willen versterken waar mogelijk. De 

doelstelling van ons beiden is namelijk hetzelfde. We houden de lijnen 

kort en zullen in de toekomst wellicht ook samen activiteiten gaan 

ontplooien. Een vervolgafspraak is 

gepland. Hierin zal de samenwerking 

verder besproken worden. 

 

 

http://www.coc-wbwt.nl/
http://www.coc-wbwt.nl/
http://www.getpink.nl/


Vacatures 

Binnen het bestuur bestaat nog steeds de vacature voor penningmeester. 

Als je interesse hebt in deze functie laat dan een berichtje achter op 

voorzitter@coc-wbwt.nl. Richard heeft aangegeven dat het niet heel veel 

werk is en dat je echt geen whizzkid hoeft te zijn om deze taak op je te 

nemen. Een affiniteit met financiën is natuurlijk wel gewenst. Wil je 

inhoudelijke informatie over het penningmeesterschap dan kan je je 

vragen stellen aan Richard. (penningmeester@coc-wbwt.nl) 

Ook René heeft aangegeven dat de functie van secretaris beschikbaar is. 

Dit houdt onder andere in dat je zorgt voor de interne en externe 

communicatie binnen onze vereniging. De leden-administratie behoort 

NIET tot de taken. Dit wordt landelijk geregeld. Ook voor de functie van 

secretaris geldt dat je bij interesse een mail kunt sturen naar 

voorzitter@coc-wbwt.nl en voor info naar secretaris@coc-wbwt.nl . 

Ledenwerfactie 

Het landelijk COC is begonnen met een ledenwerfactie onder de naam 

“Vecht mee…” Ook onze afdeling doet hieraan mee. Middels posters en 

info-kaarten worden potentiële leden benaderd op plaatsen waar deze 

komen. Er is promotiemateriaal aanwezig bij Arnold. Als je belangstelling 

hebt hiervoor neem dan contact met hem op. Als je plekken weet waar 

een poster op zijn plaats zou zijn wil ik je vragen om die daar dan ook op 

te hangen. Hoe meer bekendheid we creëren hoe beter het is.  
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Agenda 

Ma 5 aug.  afspraak met afdeling opleidingen van Tante Louise- 

   Vivensus over een workshop “roze ouderen” 

Zo 11 aug.  Zondagmiddagcafé All4friends, vanaf 15.00 uur bij 

   Friends, Foods & Drinks, grote Markt 31 in BoZ 

Wo 28 aug.  vervolgafspraak Get Pink 

Vr 27 sept.  Gay Minded Party Get Pink, in ‘t Slik, BoZ. 

Vr 11 okt.  Landelijke coming-out dag 

 

Redactie Nieuwsbrief 

Denk je bij je zelf, hé wat leuk een nieuwsbrief van het COC. Ik weet nog 

wel een aantal onderwerpen die hierin behandeld kunnen worden, aarzel 

niet en stuur een mail naar voorzitter@coc-wbwt.nl. Heb je aanvullingen 

op de agenda? Ook die horen we graag. Versterking van de redactie mag 

natuurlijk altijd. Alle hulp is welkom.  

Rest ons nog om jullie allemaal weer veel werk- of studieplezier te wensen 

na een waarschijnlijk welverdiende vakantie. Of voor diegenen die het nog 

voor de boeg hebben, een hele fijne tijd. 
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