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Voorwoord
Wij zijn een gemeenschap die het nodig heeft om bij elkaar te komen, elkaar te vieren en te
beschermen. Iets wat niet vanzelfsprekend was in 2020. De corona pandemie heeft in
Haaglanden en in onze gemeenschap hard ingehakt.

Tijdens het schrijven van deze voorwoord komen er nog berichten binnen van overlijden,
financiële instabiliteit en sterke isolatie. We hebben ook afscheid moeten nemen van een aantal
vrijwilligers vanwege verschillenden redenen. Ondanks dat is er toch een kern opgestaan en
heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat THO-070 kan voortbestaan. Iedereen heeft
op hun manier bijgedragen om (digitaal) ruimte te creëren voor onze gemeenschap.

Daarom wil ik namens de THO-070 een aantal mensen bedanken.

Ten eerste bedankt aan Damani en Anysha. Jullie hebben zoveel betekent voor THO-070 het
was een bewogen jaar en we hopen volhartig dat in jullie toekomstige projecten jullie alle
succes kunnen krijgen die jullie zeker verdienen. Er zijn de fundamenten gezet om ervoor te
zorgen dat THO-070 voort kan blijven bestaan.

Dan de vrijwilligers die in 2020 hebben bijgedragen. Jullie inzet zal niet verloren gaan we
bouwen aan een intersectionele inclusieve community waar we weer samen mogen komen als
Nederland weer open zou gaan.



Samenvatting

The Hang-Out 070 is begonnen in 2016 als een huiskamerproject voor LHBTQIAP+ mensen
met verschillende achtergronden. The Hang-Out 070 biedt hen een veilige plek om samen te
komen en ondersteuning in het proces van zelfacceptatie en zelfontplooiing middels coaching,
activiteiten en doorverwijzing.

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.

Door de aanhoudende corona crisis zijn veel activiteiten en organisatiekracht verloren gegaan.
Daarbij was dit ook het jaar van veel interne reorganisatie om THO-070 weerbaarder en
cosistenter te maken. Dat was nodig omdat het verkrijgen van een locatie veel nieuwe
uitdagingen met zich meebracht. Er zijn  activiteiten uitgevoerd. Activiteiten zoals Queer poetry
nights en queer online support groups Wel Was het aantal activiteiten veel minder dan we
zouden willen vanwege de beperkingen die de corona maatregelen.  Met onze activiteiten
hebben we ongeveer 150 bezoeker gehad in onze activiteiten.

In 2020 hebben we ook onze nieuwe huisstijl in ontvangst mogen nemen, deze is kosteloos
ontworpen door Hidden Lion Studio. Daarbij is ook een start gemaak aan het vernieuwen van
de website die gebruikt wordt.

Onze administratie is ook grondige structurele veranderingen aan het doormaken. We kunnen
door boekhoudkundige uitdagingen in dit jaarverslag geen volledige beeld van onze uitgave
kunnen geven.

Veel doelen die in 2019 zijn opgesteld hebben we helaas niet kunnen vervullen. Dat betekent
niet dat geen enkele doel is behaald. Zo is de verbouwing van  brouwersgracht 2m begonnen
en hebben nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die zich inzetten voor onze doelstellingen.

The Hang-Out 070 zal in 2021 nog te maken hebben met de corona pandemie desondanks
zullen we ons blijven inzetten en op creatieve wijze ons verenigen  voor de queer gemeenschap
van kleur.



Inleiding
The Hang-Out 070 is begonnen als een huiskamerproject voor LHBTQIAP+ mensen met
verschillende achtergronden. The Hang-Out 070 biedt hen een veilige plek om samen te komen
en ondersteuning in het proces van zelfacceptatie en zelfontplooiing middels coaching,
activiteiten en doorverwijzing. Kenmerkend aan onze werkwijze zijn actieve participatie, gedeeld
eigenaarschap en empowerment. The Hang-Out 070 is onderdeel van stichting Rainbow Den
Haag.

Om inzicht te geven aan onze fondsenverstrekkers en partner publiceren we elk jaar een
jaarverslag om inzicht te geven binnen de THO-070. Ook gebruiken we deze verslagen om te
reflecteren en onze handelen daarop aan te passen.

Heeft u vragen, mededelingen en opmerkingen neem dan contact met ons op:
Welkom@thehang-out070.nl

mailto:Welkom@thehang-out070.nl


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.

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 aan 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 saferspaces.

Organisatie structuur



Activiteiten & zichtbaarheid
Door de aanhoudende corona crisis zijn veel activiteiten en organisatiekracht verloren gegaan.
Daarbij was dit ook het jaar van veel interne reorganisatie om THO-070 weerbaarder maken.
Hieronder een overzicht van onze activiteiten die we hebben uitgevoerd en wat we hebben
gedaan in het kader van zichtbaarheid.

Activiteiten

Renovatie van brouwersgracht 2M
Het jaar  is wanneer we aan de slag zijn gegaan met renoveren van de onze nieuwe locatie.
Door de corona pandemie is dit proces zeer vertraagd. Ook was dit de start van onze
samenwerking met de feministische queer kunstenaarscollectief Beuys Bois. We hebben
verkennende gesprekken georganiseerd en op verschillende momenten kennisgemaakt. We
hebben de ruimte verkregen via het broedplaatsenbeleid van de Gemeente Den Haag. Zonder
Beuys Bois hebben we ook geen locatie en dat voor beuys Bois geldt dat vice versa.

Er zijn in samenwerking met twee renovators/artiesten en een budget van circa 43.000 euro de
locatie  gerenoveerd. Het was niet makkelijk om tijdig beslissingen te maken, omdat de corona
pandemie overleg bemoeilijkten. Desondanks met veel creatieve oplossingen is in maart 2020
begonnen met de bouwtekeningen. De locatie zal worden opgeleverd in februari 2021. Waarna
door de organisaties zelf nog verder ingericht en aangepast moet worden.

In de locatie zijn muren gesloopt en nieuwe muren gebouwd, nieuwe ramen geplaatst een
maisonette gebouwd, de keuken vervangen, een ramp gemaakt voor rolstoelen, (aangepaste)
toiletten plaatsen, bedrading vervangen, brandveiligheid systeem geplaatst, nieuwe verlichting
geplaatst.

Het was voor het team van THO-070 een leerzame ervaring om zo groot project te mogen
doen. Wel hebben we geconstateerd dat we meer begeleiding nodig hadden vanuit
broedplaatsenbeleid. Ook omdat we pas in contact kwamen met een kunstenaarscollectief en
door de corona pandemie dit ook allemaal in grote maat een complexere project werd.

De gesprekken met beuys bois blijven doorgaan en samen werken om Brouwersgracht 2m een
intersectionele inclusieve en creatieve thuis te maken voor de queer gemeenschap van kleur.

Queer online support group
In de periode van februari t/m april zijn er 5 verschillende support groups georganiseerd. Online
support groups van ongeveer 3 a 4 deelnemers met een begeleider  van THO-070.  Er hebben
16 mensen in totaal deelgenomen.



Er zijn ook in samenwerking met een rotterdamse partner safer space guidelines gemaakt.
Zodat de support groups op een veilige en inclusieve wijze plaats konden vinden.

Peer 2 peer support
Vanuit THO-070 bieden we peer 2 peer support. Dit bestaat uit gesprekken waarin wordt
meegedacht bij problematiek of waar een luisterende oor al genoeg is. Er was veel vraag om
fysiek langs te kunnen komen op locatie helaas door de aanhoudende corona maatregelen
geen face to face support worden geleverd.

Wij zitten niet in de de stoel van maatschappelijke werker en daardoor verwijzen we daartoe
snel door als de problematiek te complex wordt. Dit jaar kreeg tho-070 veel meldingen binnen
van dakloosheid en queer statushouders. THO-070 kon weinig beteken voor deze doelgroepen
omdat dat wij geen huisvesting of juridische advies konden bieden. Wel hebben we ze in
contact gebracht met de juiste instanties.

Onderwerpen die ook vaak aan bod kwamen waren vraagstukken over gender, zelf acceptatie
en  seksuele gezondheid.

In totaal hebben we 18 mensen begeleid in 2020.

Black achievement month/Coming out day - Yoniverse performance
Op 10 oktober 2020 We hebben Yoniverse kunnen werven voor Coming Out day en Black
achievement month. Het was een performance waarin tekst, muziek en theater samenkomen in
de queer black context. Het heeft plaatsgevonden in het koorenhuis.

In verband met de corona maatregelen was er een limiet van 30 mensen. We hebben 25
bezoekers gehad.

Queer Taste of Poetry
Op 5 december Is er een Queer taste of poetry georganiseerd in het Koorenhuis. Er was een
diverse line-up met poëzie, theater en muziek. We zijn ook ondersteund door het spoken word
collectief “‘t Zwarte Schaap”. Door de corona maatregelen hebben we bezoekers limiet gehad
van 30 mensen. We hebben 30 bezoekers gehad op dit event.



Jackbox play Team Building
Op 14 november 2020 is er voor de kernteam een online jackbox event georganiseerd. De
vrijwilligers van de kernteam heeft veel vergaderingen. Om eens met elkaar te zijn digitaal
zonder vergadering was wat nodig was voor de teambuilding.  Er was online gaming event
georganiseerd met het gaming programma Jackbox.

Hier hebben alle 6 kernteamleden aan meegedaan.

Digitale herinrichting en training
In het begin van 2020 is voorgenomen dat de digitale werkruimte drastisch moest worden
aangepakt. Er werd onvoldoende gebruik ervan gemaakt wat leidde tot veel mails en het niet
kunnen terugvinden van documenten. Er waren vrijwilligers die niet in staat waren om de mail
en de Google drive goed te gebruiken. Tevens was er ook geen gedeelde agenda waardoor
veel tijd was aan het plannen via verschillende platforms.

De betreffende vrijwilligers getraind in het gebruiken van de digitale middelen. Zo zijn de
volgende zaken op orde gemaakt:

- Mails:
- Vrijwilligers die niet weten hoe het mail programma werkt zijn begeleid totdat

iedereen ervan weet gebruik te maken.
- Oude mails van THO-070 zijn verwijderd.

- Google drive:
- Er is een instructie gemaakt voor de Google Drive
- De mappen en werkwijze  zijn heringedeeld
- Toegang tot privacy gevoelige informatie is beveiligd

- Agenda
- Er is gekozen voor de agenda app Time Three
- Vrijwilligers van THO-070 en Beuys Bois zijn toegevoegd
- Er zijn labels gecreëerd en via de time three worden afspraken ingepland

- Website
- Benodigde software is aangeschaft
- Website bouwen is gestart door vrijwilligers



Reorganisatie en Vrijwilligersbeleid
In 2020 hebben we afscheid moeten nemen van twee coördinatoren. Ook zijn we veel
vrijwilligers verloren door de gevolgen van de corona pandemie en het niet snel genoeg kunnen
adapteren aan de snel veranderde situatie. Er is voorgesteld om drastisch de werkwijze aan te
passen. De vrije vorm van vrijwilligerswerk is getransformeerd naar het creëren van groepen die
zich specialiseren op bepaalde gebieden wat nodig is binnen THO-070:

- Community care en vrijwilligers groep (CCV)
- Werven van nieuwe vrijwilligers
- Zorgt voor de Peer 2 peer support als dat binnenkomt
- Zorgt dat de locatie toegankelijk is voor de community
- Denkt na over saferspaces beleid

- Evenementen & Programma groep (E&P)
- Houdt zich bezig met het organiseren van evenement en activiteiten
- Stroomlijn de processen van activiteiten

- Communicatie groep (comms)
- Beheert de social media
- Denkt na over hoe de THO-070  zichtbaar kan zijn op verschillende platformen
- Doet de nieuwsbrieven

Ook is voorgenomen om 2021 de kernteam op te heffen en daarmee een organisatielaag te
verminderen. We streven ernaar om ons meer democratisch te organiseren. En willen
vrijwilligers zeggenschap geven over de koers van THO-070.

Community Whatsapp groepen
THO-070 beheert verschillende whatsapp groepen deze worden nieuw leven ingeblazen met
het uitbreken van de corona pandemie. Zo zijn verschillende vraagstukken, onderwerpen
uitgezet in de groepen.

Ook is er een Engelstalige en Nederlandstalige community groepen gemaakt. Onze voertaal is
Engels, echter willen we ook ruimte bieden voor mensen die niet het engels beheersen.

In 2021 willen we dat de CCV groep deze whatsappgroepen beheren en actief houden. Bij
elkaar gaat om 60 deelnemers in de community whatsapp groepen.

LHBT en suicide preventie onderzoek
In samenwerking met Rijksuniversiteit groningen is er geholpen bij het werven van mensen voor
een onderzoek naar suïcide preventie onder lhbt mensen. Het ging om online behandelingen en



de effecten ervan. In deze samenwerking zijn er  mensen geworven en doorverwezen naar
deze studie. De resultaten behoren nog gepresenteerd te worden.

Zichtbaarheid

Nieuwe huisstijl
De THO-070 heeft een nieuwe huisstijl in gebruik genomen. Dit is ontworpen door Hidden Lion
Studio. Hierbij is er ook een style guide in ontvangst genomen. Deze aanpassingen van het
oude naar het nieuwe logo hebben we op alle sociale media platformen en activiteiten
doorgevoerd. In 2021 zal er meer materiaal worden gedrukt met de nieuwe huisstijl.

Begin van nieuwe website
Er is een begin gemaakt van de nieuwe website van THO-070. Die in verwachting 2021 af zal
zijn.



Evaluatie doelen
Het jaar 2020 zal een hoop van ons niet snel meer vergeten. Volledig onverwacht is er een
pandemie uitgebroken. Onze doelen zijn opgesteld ver voor dat dit een werkelijkheid was.
Daarom zullen doelen niet gehaald zijn. Echter hebben we zover het kon toch doorgepakt. Er ijn
niet veel activiteiten uitgevoerd, maar wel is deze tijd gebruikt om intern te reorganiseren.
Hieronder staan de doelen die in 2019 zijn opgesteld met een passende evaluatie.

1. Het verbouwen van de Hang-Out locatie
Dit doel is gerealiseerd. Ondanks dat dat het gerenoveerd is moet er nog veel gebeuren aan de
inrichting en opknappen van de locatie. Er hoeve geen grote aanpassingen meer gedaan
worden.

2. Gemiddeld 20 bezoekers per maand bezoeken onze
activiteiten

Dit doel hebben niet gehaald door de corona pandemie en de onzekerheden hebben we niet
activiteiten kunnen kunnen organiseren. We hebben online activiteiten geprobeerd te
organiseren maar onder rondvraag in de gemeenschap is weinig behoefte aan. Meeste van
onze doelgroep moet thuis uren voor een scherm zitten en dus voor ontspanning of ontmoeting
wil men dat liever niet online doen. Ook is de ervaring van THO-070 om online events uit te
voeren klein. We hopen in 2021 meer online events te kunnen houden.

3. Versterken van de organisatie door actieve participatie
Dit doel is deel behaald. We hebben nieuwe actieve vrijwilligers die ook structureel bijdragen
aan THO als organisatie. Wel hebben naast de toestroom van nieuwe vrijwilligers ook afscheid
moeten nemen van vrijwilligers. Vooral door financiële, huisvesting  en mentale gezondheid
problematiek hebben we dit jaar veel uitval gezien.

4. Investeren in de ontwikkeling onze bezoekers
Door de lage aantallen bezoekers hebben we dit doel niet concreet kunnen realiseren.

5. Op de kaart zetten van Den Haag als queer vriendelijke stad
Door de corona pandemie hebben we niet activiteiten kunnen uitvoeren om dit doel te
realiseren. Wel waren besprekingen met COC haaglanden en Queer aan zee om een pride te
organiseren. Echter door de aanhoudende pandemie hebben we dit kunnen realiseren. Wel is



via onze social media aanwezigheid naar voren gekomen dat we in Den haag bezig zijn en ook
van de hofstad queer inclusiever willen maken.

6. Samenwerken met andere organisaties, hierbij is er speciale
aandacht voor Haagse organisaties en initiatieven, landelijke
en Europese LHBTQIAP-organisaties en
migrantenorganisaties

Deze doel hebben we deel gehaald. Echter door de corona pandemie is dit contact verwaterd.
Relaties zullen weer opgebouwd worden als we gebruik kunnen maken van de locatie.



Financiële verantwoording

Begroting 2020 en besteding

Post Begrootte Bedrag Besteed

Coördinatie (10 uur/week á €50) € 26.000 €14.414,54

Huur (11 x 504) € 5.544 €5.040,00

Locatiekosten (gas, water,
internet, etc)

€ 3.300 €329,50

20 activiteiten € 7.000 €2.979,09

Publiciteit/marketing € 3.000 €340,89

Onkosten vrijwilligers € 2.000 €550,00

Organisatiekosten € 1.500 €174,68

Totaal € 48.344 €23.828,70

Dekkingsplan 2020 en resultaten

Bron Begrote bedrag Ontvangen

Gemeente Den Haag € 31.344 €28.209

Bijdrage Stichting Rainbow Den Haag € 1.000 €1.000

Oranjefonds € 7.000 €0

VSB Fonds € 5.000 €0

Giften en ondernemerschap € 4.000 €1.000



Broedplaatsen renovatiesubsidie Gemeente
Den Haag*

€0 €37.431

Totaal € 48.344 €67.640

* Deze subsidie is besteed in 2021

Uitgave activiteitenbudget

Activiteit Bedrag

Nieuwjaarsbijeenkomst 650

THO-070 goeds to Klauw 92,80

Hang Out and Chill 359,29

Online support group 0

Black achievement month/Coming out day -
Yoniverse performance

500

Queer Taste of poetry december 1.377

Totaal €2.979,09

Verantwoording

Toelichting
Het is in 2020 niet gelukt om alle fondsen te werven die we beoogd hadden. Dit komt door de
dunne bezetting van die we hadden in 2020 ten tijde van de corona pandemie. Hierdoor hebben
we middelen verspreid zodat we toch onze operaties konden voortzetten.

Er zijn middelen gealloceerd voor de renovatie en inrichting  van  de locatie van Brouwersgracht
in 2021. We hebben ook voor het eerst gebruikt gemaakt van het administratieprogramma
Moneybird. Dit Zal ons in de toekomst helpen om een meer totale beeld van onze administratie
weer te kunnen geven.





Vooruitblik
In 2021 hopen we dat de corona pandemie voorbij zal zijn en dat we in het “nieuwe normaal”
weer elkaar kunnen omarmen. Er is een plaats nodig waar queer mensen van kleur veilig
kunnen samenkomen  en waar onze diversiteit worden gevierd.

We zijn blij met de Brouwersgracht 2m en zullen dit de thuis maken van de queer gemeenschap
en een intersectioneel rechtvaardige geluid. Dit vereist veel werk en daadkracht van de onze
gemeenschap. Iets wat behoorlijke klappen heeft gevangen in 2020. We moeten nog veel
dingen regelen en zo zullen er facilitair nog meerdere uitdagingen zijn waar we rekening mee
moeten houden. Onze voornemen is dan ook om alles in orde te hebben zodra we weer
activiteiten  mogen organiseren.

Het organiseren van activiteiten dat is waar we voor staan en helaas weinig hebben kunnen
doen. We hebben nu al plannen in de maak zoals een uitgebreidere queer taste of culture
event. We hebben een vogueing house die we kunnen verwelkomen. Onze keuken staat klaar
om mooie momenten te creëren waar de gemeenschap troost en samenkomst kan verwachten.

De voorspellingen over de gang van zaken rondom de corona pandemie zijn niet hoopgevend
en we verwachten tot de zomer nog ernstig belemmerd te worden in onze manier van dingen
doen. Onze aanpassingsvermogen is klein geweest en dat is zeker een les voor 2021. Het
nieuwe normaal zal veel uitdagingen brengen en nu met een thuisbasis zullen we dat ook
gezamenlijk aankunnen.

Het eerste deel van 2021 zal dus vooral in teken staan van het ready maken van de locatie en
nieuwe vrijwilligers de kennis bijbrengen om op veilige en inclusieve wijze de community te
kunnen ondersteunen. We hopen dat in de zomer van 2021 we weer activiteiten mogen
organiseren.

En dat is wat we als gemeenschap vooral doen hopen dat we elkaar weer mogen zien, voelen
(met consent) en beleven. Want dan pas kunnen we echt doen waar we goed in zijn:

Het vormen van een thuis ondanks alle uitdagingen.


