ROZE ZATERDAG 2019
VENLO – KREFELD
Beleidsplan is opgesteld op: 24 november 2017

INLEIDING:

De regio Noord-Limburg en de grensstreek (Duitsland) heeft anno 2017 geen aanwezige LHBTIinitiatieven voor specifiek de doelgroep als voor de verbetering van de acceptatie, tolerantie, respect
en bewustwording van de LBHTI gemeenschap. Het jaarlijks terugkerend en rondreizend evenement
Roze Zaterdag dat ten doel heeft het tonen van diversiteit en het vergroten van begrip voor de LHBTI
gemeenschap is voor ons een startpunt/kans om LHBTI-initiatieven te ontwikkelen voor deze
grensregio. Voorafgaand aan het evenement Roze Zaterdag wordt het evenement versterkt door een
Roze Jaar met diverse activiteiten voor alle doelgroepen om een toekomstbestendig LHBTI klimaat te
krijgen in deze regio.

PERIODE:

Roze Jaar:
24 juni 2018 – 29 juni 2019 (Roze Zaterdag 2019 Venlo-Krefeld)
Roze Zaterdag: 29 juni 2019

VISIE:

Het organiseren van de meest GRENZELOZE, indrukwekkende, gastvrije, tolerante en internationale
Roze Zaterdag en het voorafgaande Roze Jaar voor iedereen!

MISSIE / DOELSTELLING:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bewustzijn vergroten dat we allemaal uniek EN gelijk zijn.
Grenzeloze gedachten, verruim de eigen grenzen en heb een grenzeloos vertrouwen in de
medemens.
Samensmelten van de ‘hokjes’ middels respect, acceptatie, tolerantie, bewustwording voor
iedereen.
Samenwerkingen (internationaal) en verbindingen leggen tussen LHBTI en zijn/haar
omgeving.
Het Roze Jaar/Roze Zaterdag wordt een verzameling van activiteiten gericht op sport,
educatie, cultuur, dialoog, sfeer en beleving…. met als focus de LHBTI gemeenschap.
Het effect op de bezoeker staat centraal.
Een solide partner voor LHBTI initiatieven, organisaties en bestaande (regionale)
evenementen.
Streven naar toekomstbestendige LHBTI initiatieven voor de regio.
Verbeterde stads/regiokwaliteit en samenwerkingen voor de gemeente Venlo en Krefeld.
Het opbouwen van een geïnteresseerd netwerk richting Roze Zaterdag. Activiteiten in het
Roze Jaar hebben een promotionele waarde.
Eenheid en samenhang in de totaalbeleving staat voorop.
Communicatieve focus op Nederland en Noordrijn-Westfalen (Dld).
Zorgen voor een goede werkomgeving voor vrijwilligers.

DOELGROEP:

Op Roze Zaterdag 2019 en de aanloop er naar toe is iedereen welkom. Voor jongeren en ouderen,
voor lesbiennes en homo’s, voor interseksuelen en transgenders, voor biseksuele en voor hetero’s,
voor degene met en zonder beperking, voor gelovigen en atheïsten, voor autochtonen en
allochtonen, voor Nederlanders en Duitsers. Kortom, eindeloos en GRENZELOOS…

STRATEGIE ROZE JAAR:

Alle activiteiten die georganiseerd worden, zullen deels in Venlo, deels in Krefeld en een aantal in
Venlo & Krefeld plaatsvinden. Het streven is erop gericht om tijdens elke activiteit een thema of een
doelgroep centraal te laten staan. Dit kan zijn op gebied van sport, cultuur, kunst, educatie, dialoog,
feesten, enz….
Voor de diverse activiteiten zal samenwerking gezocht worden met ondernemers, bestaande LHBTIinitiatieven, organisaties, scholen, bestaande evenementen, enz... Er zal ook aandacht geschonken
worden aan (inter)nationale bewustwordingsdagen. De activiteiten zullen allen een bijdrage leveren
aan de promotie voor het evenement Roze Zaterdag.
Enkele voorbeelden zijn:
§ LBHTI-filmcyclus in samenwerking met lokale bioscoop.
§ Lezingen in samenwerking met bibliotheek.
§ Regenboog juich-zones bij sportevenementen.
§ Regenboog sportdag.
§ LHBTI exposities.
§ Theatervoorstellingen gericht op diversiteit.
§ Ontwikkelen clubconcept LOOSZZ

STRATEGIE ROZE ZATERDAG:

Roze Zaterdag vindt plaats in Venlo. Op ROZE ZATERDAG zijn er verspreidt door het centrum van
Venlo diverse activiteiten, waarbij de bezoeker kennis kan maken met de GRENZELOZE gastvrijheid
van Venlo. Vanuit het station van Venlo wordt men GRENZELOOS ontvangen door de muziek van
Venlose joekskapellen en Krefeldse muziekkorpsen. Een haag van vlaggen en versieringen leidt de
bezoeker als vanzelf de Roze binnenstad in. In de binnenstad zijn verschillende belevingsplekken met
elk een eigen thema en sfeer. Krefeld levert een bijdrage door een Duits programma op te zetten in
Venlo.
Het programma van Roze Zaterdag bestaat onder meer uit:
§ Seniorenmiddag op vrijdag
§ Préparty’s op vrijdag
§ Oecumenische dienst
§ Regenboogparade
§ Officiële opening
§ Infomarkt
§ Diverse podia

§
§
§

Slotshow
Afterparty’s
Frühshoppen op zondag.

PROJECTEN REEDS UITGEVOERD:

Projecten die reeds zijn uitgevoerd in de opstartende fase richting het Roze Jaar:
14 juli 2017:
Hallo Roze Zaterdag feest
11 oktober 2017:
Regenboogkast project* (Coming Out Day)
6-12 november 2017:
Regenboogkast project* (Week van Respect)
10 november 2017:
Roze Filmavond + afterparty
18 november 2017:
LOOSZZ – a night in Paris / Gay-minded feest 16+
*Regenboogkast project:
Een speciale Regenboogkast zal gedurende het voortraject en het Roze Jaar neergezet worden op
scholen, verzorgingshuizen, huis van de wijk, bibliotheek, stadskantoor,…
Bij deze Regenboogkast wordt aan de voorbijganger de vraag gesteld: ‘Hoe zou je reageren als een
vriend, familie,… uit de kast komt?’
Reacties worden op een post-it geschreven en op de Regenboogkast geplakt. De activiteiten worden
vastgelegd in een korte film en verspreid via social media. De post-its zullen bewaard worden voor
een groot project tijdens het evenement Roze Zaterdag.

WERKDOELEN:

Middels zeven werkgroepen wordt er gewerkt aan een minimaal scenario voor het Roze Jaar en Roze
Zaterdag. Bij activiteiten tijdens het Roze Jaar wordt naar de versterking van het evenement Roze
Zaterdag, de doelgroep en de vooraf opgestelde doelen. Er wordt gewerkt aan een sterke
samenwerking tussen Venlo en Krefeld.
Elke werkgroep richt zich op hun eigen taken en hun doelen te bereiken middels de samenwerking
met alle werkgroepen.

VRIJWILLIGERS:

VRIJWILLIGERS SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL IN DE AANLOOP NAAR EN IN 2019!Een evenement als
ROZE ZATERDAG kan niet gerealiseerd worden zonder vrijwilligers. Naar schatting zullen er
gedurende het hele traject 100 tot 150 vrijwilligers nodig zijn. De coördinator vrijwilligers neemt de
werving ervan voor zijn rekening. Er wordt gezocht naar specifieke kennis, deskundigheid en
competenties met als uitgangspunt een GRENZELOZE visie.
Voor de diverse werkgroepen zullen er in totaal 20 tot 30 vrijwilligers nodig zijn. Voor deze
werkgroepen zullen regelmatige contactmomenten georganiseerd worden, waarbij verbinding,
onderlinge samenwerking en het uitwisselen van informatie en ervaring centraal zullen staan.

