Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief o.a.:

Van het Bestuur, de secretaris
Donderdag 19 april jl. vond in het
verenigingspand van COC NoordHolland Noord; 1811 Dance &
Drinks de
voorjaarsledenvergadering plaats.
Het bestuur legt tweemaal per jaar
verantwoording af naar haar leden
over het gevoerde beleid, de
financiële situatie en de
activiteiten van het COC in
Alkmaar. Ditmaal dus de
voorjaarsledenvergadering.
Helaas was de belangstelling wat
mager; in totaal kwamen 15
personen, waarvan 9 leden, de
vergadering bijwonen. Mager,
omdat COC Noord-Holland Noord
toch ruim 208 leden heeft. Maar
het is helaas een landelijke trend,
ook bij de 20 andere collega lidverenigingen van het COC, is de
belangstelling voor Algemene
Leden vergaderingen niet om over
naar huis te schrijven. En als
secretaris van een bloeiend COC
Noord-Holland Noord vind ik dat
toch jammer. Met het COC in
Alkmaar gaat het namelijk heel erg
goed.
Alweer bijna twee jaar hebben we
betere bezoekersaantallen op
onze activiteiten, de
voorlichtingscampagne o.l.v. oud
voorzitter Joop Schermer dendert
door Noord-Holland. En met
denderen bedoel ik dat Joop met
zijn relatieve kleine team van
voorlichters een duizelingwekkend
aantal voorlichtingen binnensleept!
En dat is natuurlijk geweldig, want
het geven van voorlichting over
homoseksualiteit is een kerntaak
van het COC. En dat, beste lezers,
willen we graag vertellen tijdens
een algemene ledenvergadering.

U bijpraten over wat wij als COC
Noord-Holland Noord allemaal
doen. Maar ook verantwoording
afleggen over het gevoerde
financieel beleid. Wat gebeurt er
met uw contributie, waar geven
we dat aan uit? Maar
bijvoorbeeld ook dat er weer een
editie van de Roze Week
Alkmaar zit aan te komen. Dat er
beleid is ontwikkeld voor de
homoambassadeurs en zij goed
voorbereid te werk kunnen gaan.
Want voor de komst van deze
homoambassadeurs hebben wij
als COC NHN lang gestreden.
Dat onze penningmeester heeft
bijgetekend voor twee jaar, waar
we als bestuur heel blij mee zijn.
We praten u tevens bij hoe het
gaat met onze “horeca-tak”
binnen COC NHN. Dat we het
rampjaar 2009, waar we liever
niet meer op terugkijken, ver
achter ons kunnen laten. Het
ging zelfs zo slecht dat we
(financiële) hulp moesten
inroepen van het
Solidariteitsfonds van COC
Nederland. Maar met die steun,
een denktank van wijze personen
en tomeloze inzet van alle
vrijwilligers en niet te vergeten de
vele bezoekers op een van onze
avonden, zijn we weer op de
goede weg terug.
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eigen taak, zoals barvrijwilliger,
voorlichter of lid van de PR
groep, twee webmasters die de
sites van COC Noord-Holland
Noord en 1811 Alkmaar en
Facebook draaiende houden,
een bedrijfsleider die nog net
niet in het COC pand aan de
Bierkade woont en niet te
vergeten met het kleine
slagvaardige bestuur.
Heb ik u kunnen overhalen om
de najaarsledenvergadering in
november bij te komen wonen?
Ik hoop het van ganser harte!
Namens het bestuur en
vrijwilligers,
Ron Mol, secretaris COC NoordHolland Noord.

Natuurlijk, u leest het nu hier, in
deze Nieuwsbrief. Maar veel
liever hadden we u gezien en
gesproken op 19 april jl. U
persoonlijk ontvangen en kennis
laten maken met het bestuur en
vrijwilligers. Het COC NoordHolland Noord heeft een trouwe
groep vrijwilligers. Ieder met een
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Koplopergelden, ook voor COC!
Op 5 oktober 2011 heeft minister
van Bijsterveldt van OC & W met
de wethouders van de 21
koplopersgemeenten de
intentieverklaring ‘lokaal
emancipatiebeleid LHBT 20122014’ ondertekend. Deze
verklaring omvat een aantal
gezamenlijke afspraken om de
veiligheid, weerbaarheid en
sociale acceptatie van de LHBT
gemeenschap te bevorderen.
Onderdeel van de
intentieverklaring is dat de
gemeenten die de verklaring
hebben ondertekend een lokaal
actieplan opstellen dat ter
beoordeling aan het ministerie
van OC & W wordt gezonden.
Het COC Noord-Holland Noord is
blij met de koplopergelden die
Alkmaar en Hoorn hebben
ontvangen van het ministerie van
Onderwijs cultuur en
wetenschappen. Van deze
subsidie, in totaal 60.000 euro per

gemeente, kunnen diverse
organisaties gebruik maken,
oa het COC en het bureau
discriminatiezaken. De
subsidie geldt voor 3 jaar, 2012
t/m 2014. Dat is dus 20.000
euro per jaar per
koplopergemeente. De
gemeenten gaan het niet
allemaal zelf bedenken. Zowel
met de gemeente Hoorn als
met Alkmaar zijn er goede
gesprekken geweest met de
beleidsambtenaar en de
wethouder. Ook zijn er enkele
gemeenteraadsfracties
geinformeerd. In Hoorn heeft
de gemeenteraad het lokaal
actieplan LHBT goedgekeurd,
Alkmaar volgt snel. In beide
steden wordt gelukkig veel
aandacht besteed aan het
onderwijs. Wij hebben als COC
gemeld dat wij veel
voorlichtingen kunnen en
willen geven op middelbare

scholen en mbo’s in heel
Noord-Holland Noord. Daar
ligt onze kracht. Het gaat om
homoseksualiteit
bespreekbaar te maken in
de klas voor leerlingen en
docenten. Wij als COC
moeten het goede
voorbeeld geven aan de
leerlingen, dat
homoseksualiteit iets heel
normaals is waarvoor je je
niet hoeft te schamen. Wij
zoeken nog veel voorlichters,
meld je daarvoor aan via
onze website. Het is hard
nodig en je ondersteunt er
onze emancipatiestrijd mee!
Simon Broersma, voorzitter
COC Noord-Holland Noord

Voorlichters gezocht!
COC Noord-Holland Noord
zoekt voorlichters voor in de klas
Vind jij het ook belangrijk om
sexuele diversiteit bespreekbaar
te maken onder jongeren? Dan
is dit je kans! COC NoordHolland Noord verzorgt
voorlichtingen over sexuele
diversiteit op middelbare
scholen.
Het doel van deze
voorlichtingen, die onlangs door
de minister verplicht zijn gesteld,
is het vergroten van de
tolerantie en acceptatie van
LHBT’s (lesbisch, homo,
bisexuelen en transgenders)
Voor het geven van deze
voorlichtingen zijn wij als COC
Noord-Holland Noord op zoek
naar enthousiaste mensen (m/v)

die de werkgroep Voorlichting
willen komen versterken.

Wat vragen wij van jou?
Ben je zelf lesbisch, homo,
trans of bisexueel en ben je
enthousiast om als voorlichter
aan de gang te gaan, dan
nodigen wij je uit om contact
op te nemen met de
coördinator van de
werkgroep Voorlichting, door
het sturen van een mail naar:
joop@cocnoordhollandnoord.
nl of door het
contactformulier op de
website van het COC NoordHolland Noord in te vullen:
www.cocnoordhollandnoord.
nl

Om ervaring op te doen als
voorlichter loop je eerst een
paar voorlichtingen mee met
ervaren voorlichters.
Daarnaast organiseren we in
Alkmaar bij het COC NoordHolland Noord
trainingsavonden en bestaat
de mogelijkheid om twee keer
per jaar een landelijke training
te volgen, verzorgd door COC
Nederland.

Voorlichter bij het COC;
een leuke en leerzame
uitdaging!
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Saturgay Night Fever
Het was al groots aangekondigd:
zaterdag 29 maart j.l. was het
pand compleet in 70's en 80's stijl
met SaturGayNightFever!
Natuurlijk met een knipoog naar de
succesvolle COC avonden in het
verre verleden met diezelfde
naam.
En dat hebben we geweten: vele,
vele gasten kwamen op dit
evenement af en de sfeer was
fantastisch.
Echte klassiekers al dan niet
opgefrist met een hedendaags
sausje werden het pand
ingeslingerd en daardoor was
de dansvloer al snel helemaal vol.
En wat voor een dansvloer!
Via een supergoeie deal met DJ
Wicky entertainment konden we
een prachtige verlichte dansvloer

huren met allerlei fel gekleurde
blokken die al dan niet op de
maat van de muziek een
perfecte sfeer weergaf.
Dit ondersteunde helemaal het
seventies/eighties gevoel van
de avond.
DJ Magic was speciaal
overgevlogen vanuit
Amsterdam en heeft met zijn
enthousiaste performance de
avond helemaal compleet
gemaakt!
Heerlijk om weer even Boney
M, Baccara, BeeGees, Blondie,
Chic, enzovoorts te horen
dreunen op de Bierkade!
En nu weer op naar de
volgende thema feesten!
Zorg dat je er ook bij bent!

Binnenkort bij 1811Dance&Drinks

De start van de RozeWeek
Alkmaar begint pas écht op
zaterdag 19 mei in 1811 Dance
& Drinks met JuicyJungle!
Onder het motto: ‘Me Jane, You
Tarzan’ waan je jezelf in de
jungle met wilde dieren,
spannende bosjes en
mysterieuze jungle geluiden.
Had Miss Yogy vorig jaar tijdens

de STOUT! Party al een
verpletterende indruk achter
gelaten; op de JuicyJungle!
komt zij pas écht tot haar
recht en is zij het stralende
middelpunt als superhostess!
Tijdens de avond een Wilde
Rad van Fortuin waarin Miss
Yogy zich ontpopt als ware zij
de tweeling zus van spelletjes
koningin Christine van der
Horst met gekke, leuke, mooie
en smerige prijsjes, die je zelf
mag uitzoeken uit de
grabbelton.
Natuurlijk wordt dit door
JuicyJungle dude’s in
spannende outfit in goede
banen geleid!
Wie verkleed gaat in de
lekkerste, leukste en meest
sexy jungle outfit wint een
leuke prijs!
Natuurlijk is er naast de
fantastische DJ met de
allerbeste Dance nog een
super performance op het
podium zoals we dat nog niet

eerder hebben aanschouwd
in 1811 Dance & Drinks!
Met Slave for You stuitert de
avond tot een hoogtepunt en
zal menige gast zich het zweet
van het lijf wissen van zoveel
actie alsof Britney Spears
herself op het podium staat.
JuicyJungle! is georganiseerd
is samenwerking met AntiKinky Haarlem.
De toegang is natuurlijk gratis,
maar……. let op: kom op tijd!
vol is vol!
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Voor een fabuleuze finale in de
Roze Week Alkmaar zorgt 1811
Dance & Drinks op zaterdag 26
mei met Splash!, waarin we de
zomer alvast verwelkomen en
op zoek gaan naar zon, zee,
strand en vakantie.
Alvast zin in een lekkere duik in
het water?
Doe dat dan in stijl en zie zelf
wat je kunt dragen, want: de

allernieuwste en heetste
badmode en zwemkleding
worden op een echte cat-walk
gepresenteerd door spannende
hunks die als volleerd model op
het plankier de mooiste
badkleding met vrolijke trendy
designs showen.
Visueel worden de modellen
versterkt door prachtige
beelden van witte stranden,
azuren zeeën en wolkenloze
luchten.
Zo zie je er dus uit in zomer 2012:
strakke zwemslip, zwemboxer of
zwemshort, slippers en
zonnebrillen van de coolste
merken en labels.
Alle combi’s en trends komen
langs op Splash! in 1811 Dance

& Drinks en worden
gepresenteerd door een
ervaren fashion-speaker.
En naast dit spektakel is er
natuurlijk de beste
dancemuziek gedraaid door
DJ Matic . www.dj-magic.nl
Splash! is georganiseerd in
samenwerking met Body-Style
Alkmaar. www.body-style.nl
De toegang is natuurlijk gratis,
maar……. let op: kom op tijd!
vol is vol!

Roze week Alkmaar in 1811 Dance & Drinks
Hier een overzicht van de
activiteiten in 1811 Dance &
Drinks met de Roze week
Alkmaar.

de superhero’s als superman,
batman, spiderman, catgirl etc.
De dresscode is wel verplicht.

Zaterdag 19 mei, JuicyJungle,
vanaf 22.00. Me Jane, You
Tarzan.
Zondag 20 mei,
Vrouwen avond, vanaf 17.00.
Een gezellige middag/avond
voor alleen vrouwen met de
leukste muziek en een hapje
en een drankje.

De donderdagavond bij 1811
Dance & Drinks zal in
Braziliaanse sferen plaats
vinden. Met veel zomerse
muziek en heerlijke cocktails

Donderdag 24 mei,
Braziliaanse avond, vanaf
20.00.

Vrijdag 25 mei,
LycraParty, vanaf 21.00. Vooral
een feest voor liefhebbers van
strakke outfits en dan vooral

Zaterdag 26 mei,
Splash! Vanaf 22.00. Swimwear
fashionshow; de aller nieuwst
trends getoond door onze
modellen.
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Roze week Alkmaar

Programma Boekje
Het programmaboekje van de
Roze Week Alkmaar 2012 is online
te bekijken via
www.rozeweekalkmaar.nl
of ga direct naar:
Programmaboekje Rozeweek 2012
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COC Noord-Holland Noord
Postbus 1040
1810 KA Alkmaar
info@cocnoordhollandnoord.nl

www.cocnoordhollandnoord.nl

Bestuur:
Simon Broersma, voorzitter
Ron Mol, secretaris

Dance Party
Iedere zaterdag vanaf 22.00 uur
brult de lekkerste Dance muziek uit
de boxen van 1811 Dance &
Drinks.
De diverse barploegen, gastheren
en gastvrouwen staan iedere
week weer voor u klaar om
iedereen een geweldige avond te
bezorgen.
Vergeet niet uw favoriete muziek
bij de DJ aan te vragen!

Het pand aan de
Bierkade is voorzien van
Wifi

Richard Mulder, penningmeester
bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Bedrijfsleider:
Matt Grent

PR&Communicatie:
pr@cocnoordhollandnoord.nl

Art-director en coördinator PR
groep:
René Kortekaas

1811Dance&Drinks
Bierkade 14a
1811NJ Alkmaar
www.1811alkmaar.nl

Disclaimer:
De nieuwsbrief is een uitgave van
COC Noord-Holland Noord.
Deze uitgave verschijnt diverse keren
per jaar.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt, op welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
COC Noord-Holland Noord.

Kijk regelmatig op
onze website
www.1811alkmaar.nl
voor de laatste
informatie over de
activiteiten in
1811Dance & Drinks

1811 Café
Hoe kun je het beste de komst
van het weekend vieren? Iedere
donderdag bij 1811 Café
natuurlijk!
Vanaf 20.00 staat de gratis koffie
klaar!

Vrijwilligers gezocht
We zijn opzoek naar nieuwe
medewerkers die op
zaterdagavond aan de slag
willen in 1811Dance&Drinks.
Dat kan zijn; bij de garderobe,
achter de bar of glazen
ophalen.

Volg COC NoordHolland Noord op

Inlichtingen via de website
www.1811alkmaar.nl met
contact formulier of loop eens
binnen op een van onze
avonden.

Sponsors van
1811Dance & Drinks
BodyStyle – Beenmode & Bodyfashion
Restaurant Café De Vestibule
OudeRoze
DJ Wicky
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