Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties

Ieder mens

moet zichzelf kunnen zijn
Daarom bewaakt en versterkt
Het Blauwe Fonds de rechten van
homoseksuelen. We nodigen je uit
om Het Blauwe Fonds te steunen
zodat ook andere bijzondere mannen
en vrouwen het leven kunnen leiden
dat zij voor zichzelf en anderen wensen.

Wat de positie van homoseksuele mannen en vrouwen
betreft, is er sprake van een nieuwe situatie. Het gaat
ongetwijfeld beter met de homo-emancipatie dan vroeger.
Maar toch.
Vrijheid is kwetsbaar. En wat nu beter gaat, blijft niet
vanzelf beter gaan. Iedere nieuwe generatie staat voor
nieuwe opgaven en de acceptatie van homo’s en lesbiennes
in Nederland is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Nederland is een land met een sterke traditie als het gaat
om vrijheid van meningsuiting en solidariteit. De huidige
generatie homoseksuele mannen en vrouwen staat op de
schouders van hun moedige voorgangers.
De vruchten van de homo-emancipatie dienen behouden
te blijven voor volgende generaties. Hierin wil Het Blauwe
Fonds voorzien door de financiële kracht te zijn achter
de homo-emancipatie in Nederland. Het Blauwe Fonds
gebruikt donaties om de homo-emancipatie in Nederland
vooruit te helpen. Het gaat om solidariteit van generatie
op generatie.

Homo-emancipatie

is nooit

vanzelfsprekend
Op het gebied van wetgeving is de

Cijfers geven stof tot nadenken

verbeterd. Denk aan de openstelling

seksuele vrouwen en mannen nog

laatste decennia in Nederland veel
van het burgerlijk huwelijk en de

verplichting voor scholen om voorlichting te geven over seksuele
diversiteit.

Homo-emancipatie is geen luxe

Minderheden zullen altijd afhankelijk
blijven van de meerderheid.

Opvattingen over seksuele vrijheid

wisselen en daarom blijven homo’s

Op het werk is één op de drie homo
steeds niet uit de kast.

Homojongeren plegen tot vijf keer

vaker zelfmoord dan heterojongeren.
Het verbale en fysieke geweld tegen
homoseksuele mannen en vrouwen
neemt nog steeds toe.

Hatecrimes doen zich nog steeds

voor. En bij zorginstellingen is er te
weinig oog voor homoseksualiteit.

en lesbiennes kwetsbaar. Emancipa-

Er is altijd geld nodig

permanente bewaking.

aan particulieren en geeft minder

tie en gelijke rechten vragen dus om

Homo-emancipatie is nooit klaar

Met iedere nieuwe generatie jongeren
moet opnieuw hard gewerkt worden
aan de sociale acceptatie van

homoseksuelen. We zien dat sociale
acceptatie van homoseksualiteit

steeds iets beter gaat, als het maar
niet te dichtbij komt.
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De overheid laat steeds meer over
geld uit aan maatschappelijke

organisaties. Gelukkig zijn er in
Nederland veel particulieren die

geld geven aan goede doelen. Een

stichting met een heldere doelstelling
en een solide en transparante

organisatie kan hier uitkomst

bieden. Dit is de opzet van Het
Blauwe Fonds.

Founding

fathers

Coos Huijsen
Gepromoveerd historicus,
oud-parlementariër en oud
rector van een school voor
voorgezet onderwijs in
Amsterdam. Coos Huijsen
was in 1976 wereldwijd de
eerste parlementariër die
openlijk uitkwam voor zijn seksuele
oriëntatie. In zijn hele professionele
leven zette hij zich in voor de homo
emancipatie. Coos Huijsen heeft
verschillende publicaties over het
Koninklijk Huis en over het besef van
Nederland als natie op zijn naam staan,
waarvan “Nederland en het Verhaal van
Oranje” de meest bekende is.
“Een jongere van allochtone afkomst
heeft het voordeel dat hij zijn problemen kan delen met zijn ouders.
Een jonge homo start meestal
eenzaam, want hij kan zich minder
makkelijk identificeren. Hij kan wel
wat extra hulp gebruiken.”
Ernst Nijkerk
Ondernemer en manager
internationaal ICT bedrijf
Nijkerk Holding.
“In Nederlandse organisaties durft nog steeds 1
op de 3 medewerkers niet
uit de kast te komen. Het
is dus van belang om de emancipatie
van homoseksuelen te ondersteunen. Als mede initiatiefnemer van

Het Blauwe Fonds lever ik graag een
bijdrage in het opbouwen van een
professioneel gerunde belangen
organisatie. Ik vind het dan ook
belangrijk een zakelijke bijdrage te
leveren aan het emancipatieproces
van onze doelgroep.”
Tom Mikkers
Theoloog en algemeen
secretaris van de
Remonstranten.
De Remonstranten
ontvingen in 2010 de
Bob Angelo penning
van COC Nederland
voor haar verdienste, een prijs voor
organisaties die zich ‘op bijzondere
wijze verdienstelijk maken voor
de emancipatie van homoseksuele
mannen, lesbische vrouwen,
biseksuelen en transgenders’. En niet
voor niets. De Remonstranten waren
in 1986 het eerste kerkgenootschap
ter wereld dat het huwelijk openstelde
voor paren van hetzelfde geslacht. In
het huidige conservatieve religieuze
klimaat komen remonstranten in het
gesprek met andere kerken op voor
de rechten van homoseksuelen. Tom
Mikkers is naast zijn werk publicist en
spreekt zich regelmatig uit over het
thema verdraagzaamheid.
“Het Blauwe Fonds versterkt de
homo-emancipatie; daar wil ik graag
aan bijdragen.”
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Over Het

Blauwe

Fonds

Het Blauwe Fonds is een stichting,

Onze kernwaarden

en gecontroleerd door een Raad van

transparant en duurzaam en leggen

die wordt gevormd door een bestuur
Toezicht. Het werk van de Stichting
wordt ondersteund door een groep
van Ambassadeurs.
Onze missie

Het Blauwe Fonds wil het meest

aansprekende homo-emancipatie-

fonds worden van Nederland, die een

zichtbare rol speelt bij het toekennen
van aanvragen bij kwalitatief goed

Als fonds zijn we betrouwbaar,
we verantwoording af aan onze

donateurs. Dit zijn onze kernwaarden. Donateurs die geld aan ons
schenken moeten er op kunnen

vertrouwen dat hun geld goed wordt
besteed. Daarom schenken we niet
alleen geld aan maatschappelijke

organisaties, maar controleren we
ook op output en resultaat.

opererende partnerorganisaties.

De Raad van Toezicht

Onze core-business

hoog in het vaandel. Het Blauwe

Het Blauwe Fonds probeert zoveel
mogelijk financiële middelen te

verwerven bij donateurs, om deze
vervolgens weer te investeren in

organisaties en initiatieven die zich

inzetten voor de homo-emancipatie
in Nederland. Onze core business

bestaat dus bij de gratie van donaties. Emancipatie projecten voeren

we in principe niet zelf uit. Hiervoor

zit voldoende kennis in het werkveld
en werken we vooral strategisch
samen. Het fonds richt zich op

Nederlandse organisaties en is een
vrijwilligersorganisatie.
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Financiële soliditeit staat bij ons
Fonds heeft een Raad van Toezicht
die onafhankelijk opereert. Dit is
statutair vastgelegd.

Donaties
Het Blauwe Fonds kan niet bestaan

Omdat de regels voor aftrek-

zonder onze trouwe donateurs.

baarheid wijzigen, kunt u onze

heid die zich steeds meer terugtrekt

recente regels.

In Nederland is sprake van een overen minder subsidie geeft aan maatschappelijke organisaties. Daarom

wordt de rol van particuliere giften
steeds belangrijker.

Donaties maken het mogelijk om
projecten te steunen.

Omdat Het Blauwe Fonds erkend

wordt als ANBI instelling (Algemeen
Nut Beogende Instelling) geeft dit
donateurs fiscale voordelen.

1   Word Vriend of Vriendin van Het

Blauwe Fonds. Dit kost € 150 per
jaar. Voor Young Professionals

tot 30 jaar is er een gereduceerd
tarief van € 30 per jaar.

2   Word Major Donor van Het Blauwe
Fonds. Vanaf minimaal € 1.000

website bezoeken voor de meest

4   Nalatenschappen en legaten; in
toenemende mate worden

charitatieve instellingen zoals Het
Blauwe Fonds opgenomen in een
testament. Indien u besluit om
ons fonds op te nemen in uw

testament adviseren wij u om het
via uw notaris schriftelijk vast
te leggen en ons hierover in
kennis te stellen.

5   Fonds op naam; Het Blauwe Fonds
verwelkomt ook schenkingen

die door de schenker in de vorm
van een Fonds op Naam worden
gegoten. Voor schenkingen van

meer dan € 15.000 wordt in overleg met het bestuur een Fonds op
Naam opgericht.

komt u hiervoor in aanmerking
en kunnen we u ook adviseren

over het steunen van specifieke
projecten.

3   U kunt Het Blauwe Fonds steunen
met een periodieke schenking.

De overheid maakt het financieel
aantrekkelijk voor donateurs.
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Persoonlijk advies
Via Het Blauwe Fonds kunt u in contact komen met onze notaris
die u verder kan adviseren over wat voor u de meest gewenste
oplossing is.
Belasting
Giften zijn fiscaal aftrekbaar, wij zijn namelijk in het bezit van
de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Omdat de
spelregels voor aftrekbaarheid soms veranderen, verwijzen wij u
naar onze website voor de meest actuele informatie.
Onze gegevens
Kamer van Koophandel 27307037 gevestigd te Den Haag.
U kunt een gift overmaken op IBAN rekeningnummer
NL67ABNA0620150521 ten name van Stichting Het Blauwe
Fonds. Het Blauwe Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling onder nummer 818610657.
Contact
info@hetblauwefonds.nl
www.hetblauwefonds.nl
Volg ons op social media
twitter: @blauwefonds
facebook: facebook.com/hetblauwefonds

www.hetblauwefonds.nl

