SHOUT Wageningen Beleidsplan
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 (ook hetero’s zijn welkom hoor), open café-avonden,
verenigingsavonden voor leden en gespreksgroepen zoals de Out Now.
Het vergroten van de zichtbaarheid en emancipatie van de LHBTQ+ gemeenschap. De grote
strijden zoals de openstelling van het huwelijk zijn in Nederlands al gestreden. Wij blijven ons
echter inzetten voor de vergroting van de emancipatie van LHBTQ’ers. Zo geven wij
voorlichting op basisscholen en middelbare scholen. Ondersteunen wij LHBTQ asielzoekers
en organiseren wij eens per jaar een Pink Week in Wageningen om aandacht te besteden aan
diverse LHBTQ thema’s. 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
Café avond elke derde vrijdag van de maand in Theater De Wilde Wereld

Vergroten acceptatie en zichtbaarheid
-

-

Seksuele en gender diversiteit voorlichting geven 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 dodenherdenking, een kraam op het Plantsoen van de Vrijheid op het
Gelders bevrijdingsfestival.
Lezingen en andere activiteiten organiseren om het gesprek aan te kunnen gaan over
seksuele en genderdiversiteit.

Ondersteunen (kwetsbare) LHBTQ+ personen
-

Out Now gespreksgroep voor mensen die in de knoop zitten met hun geaardheid en/of
genderidentiteit
Aanbieden persoonlijke gesprekken wanneer mensen ons benaderen
Aanspreekpunt van welzijnsorganisaties als hun cliënten hulp nodig hebben omtrent
geaardheid en/of genderidentiteit.
LHBTQ+ belangen vertegenwoordiging bij de gemeente.

Beheer van inkomsten
SHOUT beheert zelf al haar financiële middelen zelf. Wij bezitten een betaalrekening bij de ING bank
en een spaarrekening bij ASN bank. De door de ALV aangesteld penningmeester houdt de
boekhouding bij, betaald declaraties en doet andere aanschaffen voor activiteiten van de vereniging.
Het geld om onze activiteiten te organiseren komt uit diverse bronnen:
-

Subsidie vanuit Gemeente Wageningen
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 uitgaveposten zullen kort toegelicht worden.
Kostenpost
Vrijwilligers

Wat
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 vergoeding aan van trainingen
Introgroepen
Faciliteren van Out Now gespreksgroep en Find Out SHOUT introductieperiode
Voorlichting
Onkosten van voorlichtingsmaterialen, zoals printkosten en inkoop van
voorlichtingsmateriaal zoals puzzels.
Leden activiteiten 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.

