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Voorwoord
U heeft het jaarverslag van The Hang-Out 070 voor u. Hierin vindt u vastgelegd het werk dat wij
binnen onze gemeenschap hebben uitgevoerd, conform onze eigen visie en doeleinden, waar wij
onze volledige verantwoording voor nemen. U zult in dit jaarverslag een omschrijving vinden van onze
organisatiestructuur en de veranderingen die we hebben doorgemaakt. Daarna volgt een overzicht
van onze activiteiten inclusief evaluatie. Ook gebruiken wij dit document om te reflecteren op de
doelen die wij als organisatie hebben gesteld. Natuurlijk leggen we financiële verantwoording af over
al onze activiteiten en knopen daarmee een strik om het algehele jaarverslag met een vooruitblik.

Dit was geen makkelijk jaar. Onze gemeenschap heeft veel moeten incasseren qua gelegenheden en
sociale voorzieningen. Maar wel dragen wij gemeenschappelijk het besef dat The Hang-Out 070 van
belang is voor het cultiveren van een levendig, divers en inclusief Den Haag en Haaglanden.

Feiten en cijfers:
Ondanks de coronacrisis toch 25 events georganiseerd die een totaal van 351 bezoekers telden.

Onze organisatie is van 3 vrijwilligers naar nu 25 vrijwilliger gegaan in 2021 .

We vieren ons 5-jarig jubileum.

We hebben fondsen toegekend gekregen van diverse instanties, zoals de gemeente Den Haag,
Cultuurfonds en het Oranjefonds.

We hebben onze eigen ruimte in gebruik mogen nemen na deze te hebben gerenoveerd.

We hebben positief samengewerkt met veel andere LHBTI-organisaties: beuys bois, CQ, Hindostaans
& Queer, COC Nederland en  Queer Leiden,



Profiel organisatie
The Hang-Out 070 is een huiskamerproject opgericht om een safer space te bieden aan de
LHBTQ+ gemeenschap in de regio Haaglanden. Wij stellen ons op als een veilige
ontmoetingsplek waar mensen uit deze gemeenschap zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen
ontplooien, en hun sociale contacten kunnen uitbreiden. Daarnaast organiseren wij ludieke,
educatieve evenementen met centraal thema’s die aansluiten aan de belangen van de
gemeenschap. Hierin focussen wij ons op de leefwereld en de benodigdheden van LHBTQ
mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Wij geloven dat het centraal
stellen van een onderbelichte groep binnen in een gemarginaliseerde demografie
uitnodigend werkt voor het bevorderen van culturele, sociale, en persoonlijke cohesie.

The Hang-Out 070 heeft als doel het empoweren van de LHBTQ+ gemeenschap. Door
middel van ‘kruispuntdenken’ zorgen wij ervoor dat iedereen op hun eigen tempo vorm kan
geven aan hun genderidentiteit, seksualiteit, culturele identiteit, en lichamelijke of geestelijke
capabelheid. Dit houdt in dat wij evenveel aandacht besteden aan ieder vlak van iemands
persoonlijke ontwikkeling. Wij zien onszelf als een platform dat als een thuis fungeert voor
de LHBTQ+ gemeenschap; wij geven de energie en de hoop mee zodat iedereen volop deel
kan nemen aan de samenleving.

Missie
Het bieden van een veilige haven, opgezet voor en door queer gemeenschappen van kleur.
Wij zijn solidair met deze gemeenschappen in het behalen van hun waarden en spelen
hierin een activerende rol.

Visie
THO-070 bouwt aan een Haaglanden waar LHBTQ+ mensen zich overal veilig kunnen
voelen, waar zij gevierd worden voor hun verschillen zonder zich te schikken in een
restrictieve maatschappij, en waar zij vrij zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen zonder
belemmerd te worden in hun vrijheden en veiligheden. Wij geven het goede voorbeeld in
onze safe(r) spaces.

Organisatiestructuur
In 2021 hebben wij een grondige reorganisatie doorgevoerd om als organisatie weerbaarder
te zijn voor de huidige maatschappelijke wendingen. Hierin speelde de coronapandemie de
grootste rol. Als gevolg hiervan zijn er ook veel tegenslagen op cultureel en
sociaal-economisch vlak ontstaan. We zijn sinds midden-2020 actief bezig om het
resistentiegehalte binnen onze organisatie te verhogen. Namelijk, we zijn van een top-down
kernteam-systeem naar een structuur met gerichte groepen gegaan.



Er is hiervoor gekozen omdat in onze doelgroep veel uitval plaatsvindt als het aankomt op
vrijwilligerswerk. Er was hierdoor verantwoordelijkheden die moeilijk tot niet snel opgepakt
kon worden. Er was sprake van drie ondoorzichtige organisatielagen, namelijk de
coördinatie, het kernteam en een groep vrijwilligers. Onderlinge communicatie verliep stroef
en hierdoor verliep het organiseren van activiteiten en evenementen veelal traag en
moeizaam. Er was geen sprake van kennisverwerving door vrijwilligers door hen meer
ervaring op te laten bouwen - het was uiteindelijk aan de coördinatoren om constant knopen
door te hakken. Door die werkdruk was die positie onwerkbaar geworden en dat had tot
gevolg dat er ook coördinatoren opstapten.

Om die uitdagingen aan te pakken hebben wij het aantal organisatorische lagen verminderd
naar twee (met uitzondering van het bestuur van Stichting Rainbow Den Haag) en vijf
gespecialiseerde groepen in het leven geroepen. Deze groepen zijn:

Coördinatie
De coördinator stuurt de algehele gang van zaken aan. Dat houdt in dat zaken zoals
financiën, beleid, evenementen, werksfeer en mobilisatie van vrijwilligers worden
gecoördineerd. Uiteindelijk is de coördinator hoofdverantwoordelijke voor THO-070 als
organisatie. Deze dient ook als contactpersoon met Stichting Rainbow Den Haag.

Community Care en Vrijwilligersgroep
- Verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van vrijwilligers;
- Verleent peer2peer begeleiding en ondersteuning aan alle vrijwilligers;
- Inventariseert het aantal incidentele vrijwilligers en stuurt hen aan;
- Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ruimte en organiseren van

transport, schoonmaak en facilitaire diensten.

Evenementen- en programmagroep
- Faciliteert mensen met ideeën voor activiteiten;
- Organiseert zelf activiteiten en programma’s;
- Zorgt voor verslaglegging van activiteiten;
- Houdt algemene agenda bij.

Communicatiegroep
- Gaat over alle communicatiemiddelen;
- Buigt zich over geschreven teksten door algehele THO-070;
- Regelt de vertalingen.



Subsidie queers
- Buigt zich over de subsidies;
- Regelt het financiële huishouden.

Helping Hands
- Zijn vrijwilligers op oproepbasis.

Bestuur Stichting Rainbow Den Haag
Voorzitter: Lygia Wachter
Secretaris: Jordy Simonis
Penningmeester: Roel van der Wal
Bestuurslid: Ed de Iongh

Betaalde krachten
Coördinator Riyaz van Wegberg



Renovatie van The House
In april was de renovatie afgerond van de broedplaats waarin we onze activiteiten uitvoeren.
Na de renovatie moest er nog een hoop gebeuren. Een vloer moest worden gelegd, alle
nieuwe wanden moesten worden geverfd en The House moest ook worden ingericht. Dit
was een enorme klus die beuys bois en The Hang-Out 070 samen hebben aangepakt.  We
willen in dit hoofdstuk een beetje een beeld kunnen geven hoe dat eruitzag.





Activiteiten
In 2021 hebben wij verscheidene evenementen georganiseerd, programma’s uitgevoerd en
awareness verspreid. Het was een enorme uitdaging. Door de renovatie begin dit jaar en de
aanhoudende coronacrisis voelde het voor de drie vrijwilligers (begin 2021) als een haast
onmogelijke taak om THO-070 voort te zetten. Echter hebben we onszelf het tegendeel
bewezen door aan het eind van vorige jaar maar liefst 18 vrijwilligers te hebben geworven
die allemaal op hun eigen unieke bijdragen. Met dit vrijwilligersbestek zetten wij onze
activiteiten op de kaart en kunnen wij voortbouwen op onze visie.

In al onze activiteiten dragen wij trots bij aan een LHBTQI+-inclusief Den Haag. We zien het
belang van samenwerken en ook willen we dat iedereen die meehelpt met meer skills uit de
projecten komt. Ons idee van vrijwilligerswerk is niet alleen te geven aan de Queer
gemeenschap, maar om ook vaardigheden en zekere soft/hard skills door te geven aan
iedereen die is betrokken bij onze organisatie. Hierdoor zorgen wij voor groei en innovatie
die voor LHBTQI+-individuen lastig te vinden is in de normale banenmarkt.

We hebben een groep vrijwilligers, de evenementen- en programmagroep (E&P), die
verantwoordelijk is voor het neerzetten van activiteiten. Zij worden hierin ondersteund door
de communicatiegroep. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van 2021 in
chronologische volgorde. We maken een onderscheid tussen programma’s en
evenementen.

● Evenementen zijn opzichzelfstaande activiteiten met een eenmalig karakter. Denk
hierbij aan themadagen zoals Coming Out Day en Paarse Vrijdag.

● Programma’s zijn een reeks van activiteiten met een overkoepelend thema. Denk
hierbij aan vrije inloop van de ruimte of Pride-week waar meerdere activiteiten
samenvallen.

● Zichtbaarheid doelen we op activiteiten waarbij we specifieke thema’s, bepaalde
queer mensen of organisaties of belangen zichtbaar maken. Denk hierbij aan
aanwezig zijn bij en deelnemen aan belangrijke bijeenkomsten of pleiten voor
verandering in de omgeving van Den Haag.

Evenementen

31 maart: Trans Day of Visibility Livestream
31 maart 2021 is er een livestream event gehost. Het was een programma bestaande uit
een samenwerking met Queer The Hague. Er is een informatieve pubquiz gehouden,
gevolgd door een panelgesprek met mensen over hun ervaringen en belevingen als trans
persoon. Gemiddeld hadden wij gedurende de livestream 15 actieve kijkers.

Dit was ook de eerste keer dat streamyard als streaming platform is gebruikt. Hierdoor ging
af en toe iets mis in de techniek maar uiteindelijk hebben we met succes het panel kunnen
voltooien. Het vinden van gasten was ook relatief snel geregeld. Wel was de inloop



langzaam dus de eerste onderdelen hadden relatief weinig tractie, iets wat later wel weer is
goedgemaakt met een hogere opkomst.

15 juni: Hindostaans en Queer Instagram Live

Hindostaans & Queer hostte op 15 juni een Instagram Live en trad in gesprek met leden uit
de Hindostaanse queer gemeenschap en het Sarnámihuis. Naar aanleiding van de
ASHANTI-artikelen over LHBTQIA+ issues werd besproken wat dit betekent voor queer
ervaringen en emancipatie binnen de Hindostaanse gemeenschap.THO-070 heeft
bijgedragen in de vorm van vergoeding voor de gasten en het verspreiden van informatie
binnen haar netwerk.

28 juni: Pride Queer Joy connections
Voor pridemaand op 28 juni wilden we iets organiseren in het thema van Queer Joy.
Vanwege de corona hebben we besloten om een livestream te organiseren over queer joy.
Via het netwerk van THO-070 zijn we in contact gekomen met de The Drag Agency die ons
koppelde aan Love Masisi.

Het was een gesprek waarin de thema’s gemeenschap, vreugde en de uitdagingen van
queer zijn openhartig werden besproken. Ook kon het toekijkend publiek vragen indienen die
vervolgens live werden beantwoord door de panelleden.

Wat ging goed
- Er was een interactief publiek dat leuke, geïnteresseerde vragen stelde
- Hogere opkomst dan vorige livestream namelijk geteld 20 viewers
- Voorbereiding (en dus ook de uitvoering) van het evenement verliep zeer goed

Wat kan beter
- De stream verliep vertraging op door technische problemen aan de kant van de gast:

- Volgende keer een technische briefing doen met gast
- Niet ervan uitgaan dat iedereen behendig is met een computer



1 Juli: Queer Keti Koti
1 juli is het Keti Koti (vertaald breek de ketenen), een belangrijk spiritueel en historisch feest
in de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Het is namelijk de dag waarop de
afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Aangezien wij ons richten op
LHBTQI+-mensen van kleur, en wij ook veel mensen met een Surinaamse afkomst kennen,
organiseerden wij een speciaal feest met een queer insteek.

De coronarestricties waren toendertijd soepel genoeg om een fysieke bijeenkomst ervan te
maken.Voor het reeds uitgebreide vrijwilligersteam was het wennen; voor veel van hen was
het een eerste evenement. Hoofdzakelijk wilden we dat het evenement veilig (conform de
coronamaatregelen) en safe (plechtig en respectvol naar de gemeenschap toe) was. Wij
trokken 35 mensen aan, waaronder een tiental late aanmeldingen. Deze wisten wij te
accommoderen op anderhalve meter afstand."

Het programma bestond uit sprekers die aanwezig waren van verschillende activistische
groepen die zich inzetten tegen racisme en discriminatie binnen Den Haag, Er was een
dansritueel door Fazle Shairmahomed en daarnaast ruimte om elkaar te ontmoeten en op
afstand te dansen op Surinaamse en Caribische muziek.

Er is heri heri besteld (een gerecht met belangrijke betekenis voor Keti Koti). Normaliter
bieden we alleen vegan eten aan, echter er is hiervoor een uitzondering gemaakt. Verder
serveerden we ook bara’s en samosa’s.

Naar afloop stuurden we naar alle aanwezigen een kwaliteitssurvey. We hebben 12
respondenten gehad. De reacties waren overweldigend positief.

Wat ging goed?
- Hoge en diverse opkomst, de meeste bezoekers waren queer BPOC;

- Volgende keer wel aanmeldlink verwijderen als het vol is
- De sfeer was goed en feestelijk
- Veel complimenten naar de organisatie
- Aanmeldingen gekregen voor nieuwe vrijwilligers
- Met google forms gewerkt in plaats van aanmeldingsmail. Dit werkte efficiënter.

Verbeterpunten?
- Het eten uitdelen ging chaotisch; er was verwacht dat dit in porties binnen zou

komen en wij de porties niet zelf hoefden samen te stellen,
- Volgende keer dit bij catering beter aangeven
- Extra vrijwilligers betrekken

- Dansritueel verliep  niet helemaal naar wens:
- Dansritueel wordt meestal in theater uitgevoerd. Bepaalde cues werden

daardoor niet opgepikt.
- We stuurden zelf iemand het publiek in om mensen te laten participeren

http://fazleshairmahomed.com/
https://www.parool.nl/ps/eten-verbroedert-met-10-000-gratis-porties-heri-heri-wordt-de-afschaffing-van-de-slavernij-gevierd~b74c8d62/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


21 augustus: Vegan BBQ
Op 21 augustus hebben we een vegan barbecue georganiseerd. De reden hiertoe was dat
een deel van onze nieuwe vrijwilligers vegan is en zij brachten het idee naar voren. We
besloten om een vegan BBQ te organiseren om de gemeenschap kennis te laten maken met
veganistisch eten en dat het kan op een barbecue. We hebben in de gedeelde tuin op onze
locatie de regenboogvlag uitgehangen en totdat het donker werd genoten van het eten en
daarna verder binnen genoten. Het was een druk bezocht evenement: 33 mensen!

19 october: Rainbow academy Training
Op 19 october is er een training georganiseerd  door de Nationale Jeugd Raad. Het ging
over hoe je je achterban activeert en vrijwilligersmanagement. Er zijn in totaal 6 deelnemers
komen opdagen. Ook is er contact gelegd met jeugdleiders van lokale GSA’s.

13 november: Banner Making voor het Haagse Woonverzet
14 november heeft Woonverzet Den Haag plaatsgevonden. Een dag eerder is er ruimte
geboden om banners te maken voorafgaand aan het protest. THO-070 heeft ook een
afgevaardigde gestuurd die mocht spreken op het podium namens THO-070 voor een
publiek van circa 3 duizend protesteerders. Deze afgevaardigde heeft woonproblemen van
de queer gemeenschap onder de aandacht gebracht bij dat publiek.



27 november: Booq Club - Fierce Femmes and Notorious Liars
Op 27 november hebben we onze eerste boekenclub gehouden. BOOQ staat voor Books Of
Our Queers. We stellen telkens een queer schrijver en boek centraal. Verschillende thema’s
worden besproken over het gekozen boek. Er was voor deze editie in totaal 4 bezoekers. Er
waren helaas veel afwezigen i.v.m. berichtgeving over de coronasituatie.

10 december: Let’s Talk about: Purple Friday Life as a queer student
10 december was het Paarse Vrijdag. Een actiedag waarbij aandacht wordt gevraagd voor
seksuele en genderdiversiteit als de norm en die gericht is op scholieren en studenten. Wij
hadden twee scenario's i.v.m. met de coronamaatregelen. Ons eerste idee was een Paarse
Vrijdagforum (let’s Talk About). Helaas kon dat niet doorgaan, we hebben daarom een online
forum gehouden met drie gasten. We hebben het gehad over hoe het is om queer en
student te zijn in Den Haag. Dit was ook een goede oefening voor het team om online
events te oefenen. We hebben 15 online bezoekers gehad.



Programma’s

The Hague Pride 2021
The Hague pride kwam als idee tussen beuys bois en THO-070 om het gat te vullen dat viel
in Den Haag tijdens de pride periode in Nederland (juli t/m september). We hebben ervoor
gekozen om op eigen wijze een pride te organiseren op een laagdrempelig niveau. We
wilden de pride volledig richten op de gemeenschap zelf. Dat hield dus in laagdrempelige
activiteiten zonder inmenging van commerciële partijen en om de queer gemeenschap
voorop te zetten.

10 september - Critical Lens Pride edition: Paris is Burning
Op de eerste dag van ons The Hague Pride weekend hielden we een bijzondere editie van
ons Critical Lens-event, waarbij steeds een lid van de community een film uitkiest, die we
daarna bespreken. Quincy koos voor Paris is Burning, een iconische documentaire uit 1990
over de ball-scene in New York. Er waren veel bezoekers met een eigen mening en
interessante bijdragen en perspectieven over de film. Achteraf was er dan ook een bruisend
gesprek, zowel over de inhoud van de film als de context waarin deze is gemaakt (heeft
Jenny Livingston als witte cisvrouw bijvoorbeeld het recht om dit verhaal te vertellen? Is het
een soort voyeurisme? En aan de andere kant: had de film evenveel aandacht gekregen als
het verhaal werd verteld door iemand uit de community zelf?). Uiteindelijk kwamen er 15
bezoekers.

11 september - Paradisiacal Potluck
De Potluck (waarbij we bezoekers vroegen om eten mee te nemen dat een culturele of
persoonlijke betekenis had) ging uiteindelijk niet door: er waren een paar aanmeldingen,
maar deze werden op het laatste moment toch afgezegd. Waarschijnlijk zijn hier meerdere
redenen voor: veel mensen hebben het druk op de zaterdag, maar de vraag om eten te
brengen maakt de Potluck ook iets minder laagdrempelig dan de andere events. Voor de
volgende keer nemen we mee dat we eerder van tevoren een post moeten maken, en er
proactief mee aan de slag gaan om het event onder de aandacht van de community te
brengen.

12 september - Queer Rest-n
De Queer Rest-in was een ongestructureerd evenement waarbij we de kans hadden om in
alle rust samen te komen, te praten, snacks te eten, gamen, eventueel een paar self-care
rituelen uit te voeren (denk aan een gezichtsmasker en nagels lakken). Hierin zijn we
geslaagd: het werd een fijne, ontspannen middag waarbij de groep kon bijpraten.
Uiteindelijk kwamen er 11 bezoekers



Hang-Out Goes To:
Hang-Out Goes To is een cultuurparticipatieprogramma van THO-070. We krijgen vaker
aanbiedingen van bijzondere culturele partijen die BPOC queer thema's bespreekbaar
maken. Wij proberen samen ernaar toe te gaan. Ondanks dat de culturele sector zwaar
geraakt is tijdens de coronacrisis hebben twee keer bijzondere programma’s mogen
bijwonen.

10 october: Hang Goes to -  Black Achievement Month | Black Trans Art & Joy Fund:
video premier and panel
In het Koorenhuis (Den Haag) was er een serie van 6 video-portretten van zwarte trans
mensen. Dit in het kader van oktober black achievement month. Het vond plaats in het
Koorenhuis Den Haag. Het bestond uit een screening en een panel talk met de
geportretteerde mensen. We zijn in totaal met 3 mensen gegaan.

19 november: Hang-Out goes to - Burgerz - Travis Alabanza
Samen met een groep mensen zijn we naar Zaal 3 (Nationale Theater/Den Haag) gegaan
voor een voorstelling van Travis Alabanza. Het gaat over de manier hoe trans mensen
overleven en over het reclaimen van een gewelddadige ervaring. Er is erna ook een
audience aftertalk geweest. We zijn met een groep van 6 mensen gegaan.

Queer craft circle (queers making art)
Er zijn veel creatievelingen in de Haagse queer gemeenschap. Een community member
heeft voorgesteld om een queer craft circle te starten. Het idee is dat mensen samen kunnen
craften en kunst maken. Om elkaar te helpen bijvoorbeeld in de nieuwste breitechnieken of
samen te werken aan een kunstproject. Dat allemaal in een veilige ruimte dat alleen
toegankelijk is voor de queer gemeenschap. Het plan was om het 4 keer te organiseren,
helaas zijn twee QCC afgelast ivm de coronacrisis. We hebben een QCC mogen
organiseren op 30 september en 28 oktober (halloween editie). In totaal zijn er 22
bezoekers geweest.

Critical Lens
Critical Lens houdt in  de filmavonden van The Hang Out 070. We zetten als het kan een
community member centraal die een film aan de community willen laten zien. Na de film
bespreken we topics die aanhaken aan bij de film en de ervaring van de queer
gemeenschap. Dit jaar hebben we 6 keren een Critical Lens georganiseerd. Eén keer was
tijdens The Hague Pride en verder  stonden de bijeenkomsten van Critical Lens op zichzelf.



31 july: Blade
De eerste Critical Lens is aangedragen door Reno Els. Een film uit 1998 en dus een blast
from the past. Een zwarte man in de hoofdrol als superheld uniek voor toen en zelfs voor nu.
Daarom werd deze film gekozen. Erna hebben we thema’s besproken over identiteit,
representatie en wat er veranderd is in 20 jaar en hoe films  nu eruit zouden zien. Er waren
4 bezoekers op locatie.

19 augustus:  EK Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
De tweede Critical Lens is aangedragen door Armani. Een bollywoodfilm met een lesbische
verhaallijn erin. Een bijzondere ontwikkeling in bollywood. Daarna zijn thema’s besproken
over op wie worden queer media gericht en hoe zit het met familie en queer zijn. Er waren 9
bezoekers op locatie.

2 oktober: Blind change
De derde Critical Lens is aangedragen door Nathalia Nikonuk. Een Poolse film uit 1981 die
de politieke spanningen in het land weergeeft, de film was zelf een tijd verboden in Polen.
Erna zijn thema’s besproken over de relatie van politiek en de mensen. Er waren 10
bezoekers.

12 november: Loose Cannons
De vierde Critical Lens is aangedragen door Ale. Het is een Italiaanse comedy film uit 2010.
De film is opgenomen in de regio waar Ale vandaan komt. Het is ook de eerste Italiaanse
film waar twee mannen met elkaar zoenen. Erna zijn thema’s besproken over de relatie met
familie als queer persoon, de queer scene in Italië en gekozen familie. Er waren 12
bezoekers.

11 december: The Death and Life of Marsha P. Johnson
De 5de Critical Lens is aangedragen door Riyaz. Het is een documentaire die de dood en
leven van de zwarte Amerikaanse transactivist en oprichter van de gay liberation movement
Marsha P. Johnson. De documentaire volgt het onderzoek van Victoria Cruz over Marsha en
Sylvia Rivera. Erna zijn thema’s besproken als activisme, bevrijding en gemeenschap. Er
waren 17 bezoekers.

Drag Race Holland viewing party
Rupaul's Drag Race is een internationale reality serie francaises waarin verschillende drag
performers in een competitie met elkaar strijden voor eretitel van drag royalty. Het is in de
queer gemeenschap enorm populair. Zo populair dat het ook buiten de gemeenschap
populairder wordt. Na het succes van de eerste Drag Race Holland in 2020 werd het tweede



Nederlandse seizoen gestreamd. Om samen te komen als queer gemeenschap en samen
ervan te genieten zijn viewing parties georganiseerd. Echter, wel werden er strenge
coronamaatregelen gehandhaafd i.v.m. opnieuw aangekondigde maatregelen. Er waren in
totaal voor de drie viewing parties op 7, 14 en 21 augustus 20 bezoekers.

Hang Out & chill / Hang-Out & Werq
Het doel van THO-070 is om open te zijn waardoor queer mensen dan vrij bij ons kunnen
komen. Echter door de coronacrisis moesten we werken met registraties om toeloop te
beperken en te zien wie er kon komen. Daarom waren de programma’s Hang-Out & Chill/
Hang-Out & Werq bedacht. De eerste om samen te komen en te ontspannen en de tweede
om (huis)werk te doen buiten eigen huis. Het was ingewikkeld  hoe we dit moesten
organiseren. Dit omdat de ruimte net nieuw was, de vrijwilligers nieuw waren en er continue
beleidsveranderingen waren omtrent de coronapandemie. Dit vroeg veel
organisatiecapaciteit. Maar in het laatste kwartaal van 2021 groeide het vrijwilligersbestand.
Hierdoor konden we makkelijker de ruimte openhouden, vooral op de vrijdagen.
In de loop van het jaar hebben we wel deze programma’s losgelaten (of de naam ervan),
omdat door de aanhoudende coronacrisis het te veel organisatiewerk werd. Echter hebben
we besloten dat we de maandagen en vrijdagen open zijn en via onze communicatiekanalen
dat te communiceren. Daardoor zijn de vrijdagen bij THO-070 uitgegroeid tot bloeiende
bijeenkomsten met spelletjes, mensen die koken, mensen die samen aan toffe projecten
zitten en iemand in de hoek die rustig een boek kan lezen met een queer hoofdpersonage.
Vrijwilligers ontmoeten elkaar en nieuwe mensen worden betrokken om elkaar elke week
weer even te zien.
We hebben bijgehouden hoeveel bezoekers we in totaal hebben gehad in 2021 voor dit
programma. Dat kwam neer op 144 bezoekers.



Evaluatie van evenementen en programma’s
Het was een bewogen jaar voor ons. We hebben veel vrijwilligers mogen verwelkomen die
met enthousiasme wilden bijdragen aan een Haagse queer gemeenschap. Duidelijk is wel
dat de coronacrisis ons voor veel uitdagingen heeft gesteld. Vragen kwamen op zoals hoe
bouwen je vrijwilligers ervaring op als alles weer in lockdown is en hoe plan je evenementen
en programma’s met al die onzekerheden? We probeerden als organisatie zoveel mogelijk
vast te houden aan het jaarplan dat opgesteld was voor 2021. Wij gingen er dan ook vanuit
dat  begin 2021 wel de coronacrisis voorbij zou zijn of in hoge mate beheersbaar. Duidelijk
heeft die situatie gesneden in onze bezoekersaantallen en organisatiecapaciteit.

Dan zit je met een plan en toezeggingen die niet meer matchen met de werkelijkheid.
Ondanks dat hebben we dus geprobeerd evenementen en programma’s uit te voeren. Wij
geloven erin dat een queer gemeenschap altijd in beweging moet blijven om te bestaan. Al
is het klein, er moest en zou een inclusief queer aanbod zijn in Den Haag. Hierdoor hebben
we wel de fout gemaakt dat we buiten ons jaarplan zijn gaan organiseren en daar middelen
aan hebben besteed. Het was bij de betrokken leden binnen THO-070 niet bekend dat dit
niet de bedoeling was. We hebben als organisatie maatregelen genomen dat we beter op de
hoogte zijn welke reglementen omtrent financiën en evenementen van toepassing zijn.

We hadden ons drie clusters voorgesteld waarin activiteiten zijn geclusterd: Queer taste of
culture, Queer themadagen en Queer connectie en ontmoeten. Queer taste of culture was
door de pandemie onmogelijk om te organiseren met ook het gelimiteerde aantal vrijwilligers
dat we in het begin hadden. Ook was duidelijk dat de culturele sector telkens moest sluiten,
dus we hielden ons in de lijn met de rest van de culturele sector.

Wat betreft Queer themadagen hebben we het meeste van ons jaarplan gehaald, echter
hadden we een paar queer themadagen uit het oog verloren. Dagen zoals Transgender Day
of Remembrance, Bisexuality Visability Day, International Non Binary Peoples Day en wat
meer. We hebben voor 2022 een duidelijke themadagenlijst gemaakt. Ook door het grotere
aantal vrijwilligers hopen we elke queer dag iets te uiten en/of te doen. We hebben
themadagen ingevuld met online panels i.v.m. de pandemie.

Bij Queer connectie en ontmoeten hebben we een deel van ons jaarplan gehaald. We zijn
wel vaker open geweest in de vorm van Hang Out & chill en uiteindelijk zonder die naam
verder gegaan. Er blijkt grote behoefte te zijn in de gemeenschap om samen te komen. Ook
bleven de filmavonden een groot succes en ietwat gemakkelijker te managen met de
maatregelen omtrent corona. Helaas is het niet gelukt om bij dit onderdeel de non-binary
supportgroep, Hang Out Work out en alle let’s talk about te organiseren. We betreuren dat
als organisatie en hebben het plan in het volgend jaar daar rekening mee te houden.

Meten is weten

Dit was het eerste jaar waarin we ook probeerden metingen te doen hoe gasten onze
evenementen ervaarden. Er waren ook opties voor anonieme, schriftelijke feedback. We
hebben een respondenten-aantal van ongeveer 10% van onze bezoekers. Ondanks het lage



respondenten-aantal hebben we wel een voorzichtig beeld kunnen vormen van de ervaring
van onze gasten. We zien dat onze bezoekers gemiddeld een 8 (uit 1 t/m10) geven op de
vraag of ze de bezochte evenementen leuk hebben gevonden. Ook was er een 8 voor de
aansluiting van het thema van het evenement op hun behoefte. Een terugkerende feedback
is wel dat we soms wat ongeorganiseerd zijn of dat men de invulling bij sommige dagen
liever wat breder zou zien. Verder was de meeste feedback positief en bleek het belang van
het hebben van een ruimte voor queer mensen van kleur.

Ook hebben we een inkijkje gekregen wat de demografie van onze bezoekers was. De
gemiddelde leeftijd was 29; de range erin is van 19 t/m 45 jaar. We zien dat 60 procent zich
identificeert als vrouw, 25% als man en 15% als non-binair of geen gender. Ongeveer 80%
van de bezoekers komt uit de gemeente Den Haag en 20% uit de regio Haaglanden (m.u.v.
Den Haag). Het overige deel komt uit verschillende plaatsen, zoals Leiden, Breda en zelfs
één uit Groningen.

Natuurlijk is dit beeld opgemaakt aan de hand van alleen 10% van de respondenten en dient
het met een korreltje zout te worden genomen.

Zichtbaarheid

2 maart Black Queer Political Town Hall
georganiseerd door Parea Nederland

Voor de verkiezingen is THO-070 uitgenodigd om deel te nemen
aan de Black Queer Political Town Hall. Twee vertegenwoordigers
van THO-070 hebben deelgenomen. Er zijn vragen gesteld aan de
politici omtrent wat er gedaan wordt om de materiële positie van
queer mensen te verbeteren.



15 maart: Ondertekening LGBT asylum brief
The Hang Out 070 is medeondertekenaar geweest van de brandbrief over het falend beleid
ten aanzien van LHBTQI+-asielzoekers. Deze is verstuurd naar minister-president Rutte en
naar de staatssecretaris Broekers-Knol. De brief vroeg aandacht voor de erbarmelijke
omstandigheden waar deze gemeenschap mee te maken heeft en dringt aan op spoedige
oplossingen.

4 Juni: Bijdrage aan Building Queer Futures of Difference
|online conversation| Our House Your Home

4 juni was er een online samenkomst tussen verschillende queer leiders vanuit Nederland
en leiders van de organisatie House of Rainbow die actief is Nigeria, Ghana, DR Congo. Het
was een project van STROOM. Er werd gesproken over organizing in verschillende landen
en welke uitdagingen erbij komen kijken. Er was één THO-070 lid aanwezig.



17 mei Pleiten voor het gebruik van de Progress Pride-vlag

The Hang Out 070 heeft het initiatief genomen om aan te dragen dat gemeente Den Haag
voortaan de Progress Pride-vlag gebruikt. In samenwerking met verschillende queer
organisaties is er een brief opgesteld en verstuurd naar de gemeente Den Haag. Het is
hiermee gelukt om de gemeente Den Haag een stukje te bewegen naar een inclusievere
uitstraling voor de LHBTQIAP+ gemeenschap.

1 juli The Black Hague Experience Livestream
Reno is voorgedragen en op 26 juni opgenomen onder begeleiding van THO-070. Reno
heeft een Spoken Word voorgedragen en deze is uitgezonden in de livestream van het
Paard in Den Haag.



18 september Life as LGBTQIA+ in Taiwan and the
Netherlands
"First in Asia vs. First in the World: Life as LGBTQIA+ in Taiwan and the Netherlands"
Door Philautia georganiseerd congres waarin de vergelijking werd getrokken tussen Taiwan
en Nederland. Er werd gesproken over het leven als queer persoon in Den Haag en wat
THO-070 doet. Ook de verschillen en gelijkenissen tussen Nederland en Taiwan werden
besproken en er was een diepgaand gesprek over queer activisme.

11 oktober: Coming Out Day-campagne
Voor Coming Out Day was het plan dat we een panel zouden houden
over de thema’s rondom coming-out. Echter door de aanhoudende
coronacrisis was dit niet meer mogelijk. We hebben met het
communicatieteam een campagne bedacht die de verschillende queer



identiteiten onder de aandacht kan brengen. Ook waren er mensen die hun coming-outstory
hebben gedeeld.

19 oktober aanwezigheid Pride Photo Opening
Wethouder Arjen Kapteijns opende op 19 oktober de queer (LHBTQI+)
openluchtfototentoonstelling Pride Photo. De expositie laat verschillende urgente
onderwerpen zien. THO-070 was aanwezig bij deze opening.

14 november Spreken op het Woonverzet in Den Haag

The Hang-Out 070 heeft podium gekregen om te spreken op het woonprotest. We hebben
duidelijk geadresseerd dat de queer gemeenschap en mensen van kleur kampen met de
wooncrisis. Dit was voor circa 3.000 deelnemers.

10 december Queer support Den Haag lancering
De gemeente Den Haag heeft queersupportdenhaag.nl gelanceerd en daarmee queer
organisaties en hulp beter inzichtelijk gemaakt voor de gemeenschap. THO-070 is gevraagd
om deel te nemen aan de livestream waar de lancering zou worden geshowed in
talkshow-vorm. Er was een livestream waarin verschillende Haagse queer thema’s
besproken werden.

https://streams.nfgd.nl/lancering-online-kaart-queer-support-den-haag


Evaluatiedoelen

Organisatiedoelen
Als organisatie hebben we de volgende doelen gesteld:

1. Een safer space bieden voor queer mensen van kleur uit de regio Haaglanden
2. Samenwerken met andere queer organisaties
3. Vertegenwoordigen van de Haagse queer community in Nederland
4. Verduurzamen van The Hang-Out 070 middels reorganisatie

We zullen per punt reflecteren op deze doelen waarom deze wel, deels of niet gehaald zijn.

1 Een safer space bieden voor queer mensen van kleur uit de regio
Haaglanden
Wij hebben dit doel gehaald: het hebben van een ruimte waar een zeer diverse queer
gemeenschap aanwezig is. Ook werken we continue aan safer space practises. We hebben
een safer space guideline die ook zichtbaar in de ruimte is. We werken ook aan een
organisatie en een cultuur waar evenwichtige democratische besluitvorming mogelijk is.
Binnen de verschillende vergaderingen worden thema’s rondom veiligheid continue
geagendeerd en input wordt verwerkt binnen protocollen en evenementen. Thema’s rondom
racisme en activisme worden behandeld, zowel binnen de organisatie als bij de bezoekers.
We staan onder de Haagse queer gemeenschap bekend als een intersectionele queer safer
space.

2  Samenwerken met andere queer organisaties
In 2021 hebben we op verschillende manieren mogen samenwerken met diverse
organisaties. Bijvoorbeeld met Haagse organisaties zoals: Hindostaans en Queer, QLU,
Haagse Hogeschool, kunstenaarscollectief beuys bois, cultuurpodium Paard, GSV Philautia.
Zelfs buiten Den Haag hebben we contact met organisaties zoals Colored Qollective, COC
Nederland.

Ondanks dat door de coronapandemie er weinig mogelijk was, zijn er wel banden gesmeed
en activiteiten ondernomen. In 2022 hopen we meer te kunnen actualiseren met deze
warme banden.

3 Vertegenwoordigen van Haagse queer community in Nederland
Wij beschouwen dit doel als gehaald. We zijn op verschillenden (online) podia geweest.
Binnen verschillende queer organisaties is THO-070 bekend en weet men dat er in Den

https://hindostaansenqueer.nl/
https://www.instagram.com/queerleidenuniversity/?hl=en
https://beuysbois.nl/
https://www.paard.nl/
https://www.coloredqollective.org/
https://www.coc.nl/
https://www.coc.nl/


Haag een intersectionele queer BPOC organisatie bestaat. Ook via onze
socialmedia-kanalen wordt gezien dat THO-070 wordt gedragen door een echte Haagse
queer community.

4 Verduurzamen The Hang-Out 070 middels reorganisatie
THO-070 stond begin 2021 er niet goed voor zoals eerder in dit document beschreven. We
begonnen met 3 vrijwilligers en ook een organisatiestructuur die tot te veel uitval leidde. Er is
grondig organisatorisch huisgehouden zoals beschreven in het profiel van de organisatie.



Communicatiedoelen

Doel 1: Meten van de ervaring
Dit doel is deels gehaald. Er is een survey format gemaakt via google forms waar we het
volgende vragen:

- Leeftijd
- Welke pronouns men gebruikt
- In welke stad iemand woont
- Hoe heb je het event ervaren
- Hoe belangrijk is het thema voor jou
- Open ruimte voor feedback

We hebben bij bijna elk evenement waar bezoekers op locatie waren een survey per mail
gestuurd. We hebben een response van circa 10 procent gehad.

Doel 2: Het bouwen van een website
We hebben een website gebouwd via wix.com die gebruiksvriendelijk is om te worden
onderhouden door vrijwilligers. We hebben een site die functioneel is en voorziet in
informatie over THO-070.

Doel 3: Vergroten van ons bereik
Deze doelen zijn deels gehaald:

- Op Instagram
- Het doel: Van 763 volgers naar 1000 volgers
- Resultaat: 1.122 volgers

- Op Facebook
- Het doel: Van 1.200 volgers naar 1.300 volgers
- Resultaat: 1.396 volgers

- Op Twitter
- Het doel:

- Het starten van crossposten1

- Van 40 naar 200 volgers
- Resultaat:

- Crossposten is gestart er zijn posts op onze twitter feed
- Echter nog geen actieve interactie via twitter
- Van 40 naar 75 volgers

1 Crosspost: zorgen dat de content beschikbaar is op meerdere platforms



Doel 4: Het starten van het proces Haags Keurmerk
vrijwilligersorganisatie 2021-2022
Dit doel hebben wij niet gehaald. Het aanhouden van de coronapandemie speelt hier een rol
in en ook door het aantreden van veel nieuwe vrijwilligers kon dit niet de prioriteit zijn.

Doel 5: Het bemachtigen en operationeel maken van een social media
aggregatieprogramma
Dit doel is gehaald. We maken gebruik van Hootsuite waarvanuit we onze social media
posts kunnen plannen. Het wordt beheerd en toegepast door de communicatiegroep.



Financiën

Financiën blijft een ingewikkeld onderdeel van elke organisatie. Wij hebben stappen
genomen in 2021 om onze boekhouding goed op orde te hebben met een passend
boekhoudprogramma. Ook betekent dit dat financiële processen, zoals fondsenwerving,
declaraties, financiële rapporten maken, niet meer alleen worden gedaan. Onder leiding van
de subsidie queers groep wordt er in teamverband gewerkt om dit deel van THO-070 in
goede banen te leiden.

We zijn ons bewust dat we nog onervaren zijn met fondsenwerven, een thema dat steeds
belangrijker wordt. We hebben daarom dit jaar niet alle fondsen kunnen werven die we
wilden. Aanvragen schrijven voor sociale fondsen blijft een uitdaging. We hebben dus enige
vergissingen hier en daar gemaakt als groep. Ook was er in het begin van 2021 geen
duidelijke koers hoe bestedingen en projecten financieel opgepakt moesten worden. Dit
leidde tot een paar bestedingen die buiten de kaders vielen waarvoor ze bedoeld waren. We
hebben ons echter herpakt en geloven dat we in het grootste gedeelte van 2021 een zuivere
en correcte boekhouding en financieel beleid hebben gevoerd, dat zich weerspiegelt in onze
resultatenrekening.



Resultatenrekening

Toelichtingen

Opbrengsten
We hebben substantieel minder fondsen kunnen werven dan wat het plan was. Dit omdat
door de aanhoudende coronacrisis het moeilijk werd om projecten te schrijven en
fondsenwervende activiteiten uit te voeren. Ook was de begroting gemaakt in de
veronderstelling dat de coronacrisis niet zou aanhouden hierdoor was er ook een te
optimistisch beeld van de donaties die we zouden binnenhalen.



Renovatie Brouwersgracht
We hebben om de resultatenrekening sluitend te maken de opbrengsten van de subsidie
renovatie broedplaatsenbeleid 2020 opgenomen in dit jaar. Dit omdat de kosten voor de
renovatie werden gemaakt in 2021. Zo hebben we deze aparte posten met elkaar kunnen
verrekenen.

Kosten lager uitgevallen voor huisvesting
We hebben niet over het hele jaar alle kosten moeten betalen voor de huisvesting. We
hebben van Gemeente Vastgoed Den Haag huurkorting ontvangen van  €3057,- . Omdat dit
een substantieel bedrag was dat door de gemeente Den Haag in de subsidie was
opgenomen, hebben we in overleg die korting geïnvesteerd in The House (naam van de
ruimte waar THO-070 en beuys bois) in zitten. In de resultatenrekening ziet u de besteding
ervan onder de kop “allocatie van middelen gemeente Den Haag”. Ook zijn andere
huisvestingskosten kosten lager uitgevallen dan verwacht.



Vooruitblik

We're here.

We're queer.

Get used to it

Slogan popularized by Queer Nation

Met deze slogan willen we dit jaarverslag van 2021 afsluiten. Ondanks alle tegenslagen
hebben we de worsteling met de coronapandemie niet verder laten toenemen. We hebben
als The Hang-Out 070 echt wortel geschoten hier in Den Haag. We hebben nu een thuis dat
we samen met beuys bois delen en lieflijk omgedoopt als The House. The House staat
symbool voor de hoop dat we samen met anderen een thuis creëren waar de BPOC queer
gemeenschap echt zichzelf kan zijn, waar we kwetsbaar kunnen zijn, waar we alle systemen
die ons onderdrukken buiten de deur kunnen houden.

Hiermee zijn vele betrokkenen van THO-070 zich bewust dat we het werk hebben geërfd
van queer mensen uit Den Haag. We erven niet alleen een idee of organisatie. We erven
een vuur dat brandt, een vuur dat veel pijn heeft moeten verdragen. Systematische pijn,
intergenerationele pijn en onrechtvaardige pijn. We zien het als onze taak om die pijn te
verwerken en er iets moois van te maken waar onze queer voorouders rust in zullen vinden.

We zien het als onze taak zolang we bestaan te strijden voor een intersectionele zwart en
mensen van kleur geleiden veilige organisatie te zijn. Het zal altijd onze taak zijn om de
gemeenschap bij elkaar te brengen en de lessen te bieden die voor onze liberation zal
zorgen. Wij zullen kritisch zijn op onszelf en we zullen de lessen trekken die nodig zijn om
komende generaties ook dit veilige thuis te bieden.

We zijn gegroeid als organisatie en met zoveel nieuwe energie willen we 2022 een jaar van
transformatie laten zijn. We willen The House laten bloeien met queer mensen uit alle
uithoeken van regio Haaglanden. We willen zichtbaar zijn, maar wel op onze voorwaarden
en  we praten mee over positieve veranderingen voor onze gemeenschap.

We zien je in het volgende jaarverslag,
Het team van The Hang-Out 070


