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Sandra Khouw
Beste leden van COC Haaglanden,
Time flies…..
Afgelopen 2 jaar heb ik voor COC Haaglanden als bestuurslid diverse werkzaamheden mogen
uitvoeren. Dit heb ik met ontzettend veel plezier gedaan.
Fantastisch vind ik het om te zien dat wij met onze inzet enorm veel kunnen betekenen voor de
LHBTI-gemeenschap. Geweldig dat ik afgelopen jaren initiatieven heb kunnen ondernemen ter
bevordering van onze zichtbaarheid en acceptatie zoals o.a. het vrouwenfestival DARE, The Hague
Rainbow Festival en de allereerste Pride Walk The Hague. Naast Kinderwens, sport, welzijn,
onderwijs zie ik nog vele uitdagingen voor ons liggen.
Graag wil ik dan ook vol enthousiasme mijn bijdrage blijven leveren aan de bevordering van een
gelijkwaardige positie en participatie van mensen in onze gemeenschap. Met jullie support hoop ik
dit als bestuurslid van COC Haaglanden te kunnen blijven doen.
Warme groet,
Sandra Khouw

Paul van der Kraan
Beste mensen,
In mei hebben jullie mij in het bestuur gekozen. Dat bevalt goed, het is veel werk maar ontzettend
leuk. Sinds de vorige ALV heb ik als waarnemer de secretarisrol vervuld. Ik wil dat graag voortzetten.
Een secretaris is vooral bezig met regelen en organiseren, maar gecombineerd met mijn inhoudelijke
portefeuilles zoals Maatschappelijk Werk en Vluchtelingen is het een mooie combinatie. Mijn
motivatie is onveranderd: het COC is hard nodig Vanzelfsprekendheden over gelijke rechten,
acceptatie en tolerantie zijn er niet en zullen altijd bevochten en verdedigd moeten worden.
Ik wil niet aan de zijlijn staan maar een bijdrage leveren. Mijn eigen levensverhaal heeft mij geleerd
hoe belangrijk het is om in kwetsbare fases in het leven de juiste mensen te kunnen ontmoeten en
goede voorbeelden te zien. Dus ja, als jullie dat willen neem ik de portefeuille van secretaris er graag
bij!
Paul van der Kraan
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