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Inleiding
2020 was een zeer bewogen jaar. Als bestuur hadden we gerekend op een feestelijk jaar, waarin
we samen met onze achterban het 10-jarig bestaan van Stichting Transman zouden gaan vieren.
Na de doorstart in 2018 zéker iets om te vieren!
Maar het liep totaal anders, want in maart werd er een lockdown afgekondigd vanwege de
coronapandemie. De overheidsmaatregelen wisselden door het jaar heen: in de zomer waren de
regels relatief soepel, maar in de herst en winter kregen we een nog striktere lockdown dan in het
voorjaar en zelfs een avondklok. In enkele maanden veranderde ons leven van fysiek naar online.
Ook op persoonlijk vlak kregen we opnieuw te maken met tegenslagen. Elk van onze
bestuursleden kwam terecht in een burn-out, mede als gevolg van de coronamaatregelen. Dit
maakte dat we als organisatie minder slagvaardig hebben kunnen reageren op de situatie, zoals
met aangepaste plannen.
We kijken terug op een bevreemdend jaar, waarin (bijna) alles anders was dan we altijd gewend
waren. We kijken uit naar een beter jaar in 2021!
Namens het hele bestuur,

Jochem Verdonk
Voorzitter
Mei 2021
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Organisatie
Bestuur
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit:
• Eus van der Grift, algemeen bestuurslid
• Alex van der Pol, algemeen bestuurslid
• Jochem Verdonk, voorzitter
In september 2020 is een geïnteresseerde bekende van de stichting aangetrokken, die enkele
weken met het bestuur heeft meegelopen. Maar hij kon het bestuurswerk niet combineren met zijn
werk en opleiding. (Zie het nieuwsbericht “Nieuw bestuurslid”.)

Corona
2020 is het jaar van de wereldwijde epidemie van COVID-19, waardoor een groot deel van het jaar
een lockdown gold. Onze gebruikelijke activiteiten konden hierdoor niet doorgaan.
Daarnaast kreeg elk van de bestuursleden te maken met een burn-out. Naast persoonlijke
omstandigheden speelden de psychische en fysieke belasting als gevolg van de coronamaatregelen ook een rol.
Als één bestuurslid dit overkomt, dan kunnen de anderen taken (al of niet tijdelijk) overnemen,
zodat het werk grotendeels kan door blijven gaan. Maar in dit geval was er sprake van een zeer
ongelukkige samenloop van omstandigheden, en speelden de problemen langdurig en
overlappend. Daardoor was het niet mogelijk om op elkaar terug te vallen.

Vrijwilligers
Er is geen nieuws te melden met betrekking tot vrijwilligers.

Donateurs
Er is geen nieuws te melden met betrekking tot donateurs.

Financiën
Stichting Transman krijgt geen subsidie van een landelijke of provinciale overheid. We zijn voor de
financiering van onze activiteiten dus volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties, subsidies van
fondsen en sponsoring.
In 2020 heeft Stichting Transman ingeteerd op het eigen vermogen (zie bijlage). Er waren geen
grote uitgaven, want er zijn geen activiteiten georganiseerd. Maar een aantal vaste kosten,
waaronder lidmaatschappen van netwerkorganisaties, liepen gewoon door.
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Activiteiten
Ontmoeting: online bijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen was het in 2020 niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Een
groot deel van het jaar gold een lockdown en in de overige maanden gold een maximum voor het
aantal deelnemers bij bijeenkomsten, zeker bij activiteiten binnenshuis.
Op 13 juni 2020 hebben we een online bijeenkomst georganiseerd, omdat we signalen kregen dat
de achterban behoefte had aan contact. Thema van de bijeenkomst was: hoe gaat het met je
tijdens de lockdown?
Uiteindelijk waren er twee deelnemers tijdens deze eerste online samenkomst. Deze mensen
waren wél heel erg blij met deze mogelijkheid tot contact. We hebben met elkaar gesproken over
de impact van de lockdown op ons welbevinden. Ook hebben we tips uitgewisseld hoe we deze
onzekere en eenzame tijd zo goed mogelijk door kunnen komen.

Ontmoeting: 10-jarig bestaan
In 2020 bestond Stichting Transman 10 jaar. Het was onze bedoeling om dit groots te vieren met
extra en bijzondere activiteiten. Het zwemmen hadden we een feestelijk tintje willen geven. In de
zomer hadden we een kampeerweekend willen organiseren. Het jaarlijkse weekend voor
transmannen en partners hadden we extra groot willen maken. En in het najaar hadden we een
sauna willen afhuren voor een “dagje sauna”. Deze plannen hebben we aan het begin van het jaar
enthousiast aangekondigd in het nieuwsbericht “Stichting Transman wordt dit jaar 10!”.
Maar corona gooide ook voor deze feestelijke jubileumplannen op een verschrikkelijke manier roet
in het eten. Vanwege de overheidsmaatregelen konden al deze activiteiten niet doorgaan. In plaats
daarvan hebben we in het nieuwsbericht “Stichting Transman 10 jaar!” uitgebreid aandacht
besteed aan het jubileum. Dit nieuwsbericht sloot af met een digitale toast met onze achterban.
Ons voornemen is in 2021 om bij de eerstvolgende fysieke activiteit, zodra dat weer mogelijk is,
alsnog even kort stil te staan bij het 10-jarig bestaan.

Voorlichting: website
Sinds de doorstart van Stichting Transman in 2018 was er weer goed contact tussen Stichting
Transman en de website Transman.nl. Dit leidde tot een hernieuwd samengaan van de stichting en
de website. Dit jaar is er achter de schermen hard gewerkt en kwam de nieuwe website online.
Het bestuur is zeer content met de hereniging van Stichting Transman en Transman.nl. In het
nieuwsbericht “Stichting Transman & Transman.nl samen verder” hebben we dit onder de
aandacht gebracht.

Belangenbehartiging: lidmaatschappen
Stichting Transman was in 2020 aangesloten bij:
• Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
• ILGA, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
• Transgender Europe
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Organisatie: kernwaarden
In het najaar van 2020 hebben we een start gemaakt met intern een aantal zaken opnieuw tegen
het licht te houden. Zo hebben we om te beginnen onze missie, visie en doelgroep geëvalueerd.
Die vormen de ruggengraat van onze organisatie: het gaat over waarom wij bestaan, wat wij willen
bereiken en voor wie we dat doen. Begin 2021 zijn deze met enkele kleine wijzigingen opnieuw
vastgesteld.
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Jaarrekening 2020
Saldo bankrekening
€ 2.582,25 1 januari 2020
€ 2.189,94 31 december 2020
€ 392,31-

RESULTAAT

Overzicht uitgaven en inkomsten
Uit

In

ONTMOETING
Geen activiteiten
VOORLICHTING
Website

€ 229,18

BELANGENBEHARTIGING
Geen activiteiten
ORGANISATIE
Bankkosten
Kantoorartikelen
Donateurs

€ 143,99
€ 0,01
€ 25,00

Contributies
Ieder(in)
ILGA
TGEU

€ 192,00
€ 150,00
€ 30,00
TOTAAL:

€ 745,18

RESULTAAT:

€ 720,18-

€ 25,00

Reserveringen
Principle 17
Principle 17

€ 1.099,50 t.b.v. Expertmeetings 2018
€ 22,66 eigen vermogen (via giften)
TOTAAL:

€ 1.145,57
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Stichting Transman wordt dit jaar 10!
In 2020 bestaat Stichting Transman tien jaar. Om dit te vieren komen er dit jaar extra
activiteiten. De exacte data volgen binnenkort.

Activiteitenkalender
•
•
•
•

Medio mei: Zwemmen
Begin Juli: Kampeerweekend
September: WKND 4.0 XL
November: Bezoek sauna

De komende weken volgt meer info op onze website en op de Facebookgroep van Stichting
Transman. Houd die in de gaten!
Of liever lui dan moe? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en je krijgt het nieuws vanzelf in je
mailbox!
We hopen veel jonge en oude, bekende en onbekende, transmannen en non-binairen dit jaar bij
onze activiteiten te ontmoeten.
Groet,
Alex, Eus en Jochem
[Nieuwsbericht, 16 januari 2020]
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Activiteiten uitgesteld
We hebben aangekondigd dat we dit jaar extra activiteiten zouden organiseren vanwege het
tienjarig bestaan van de stichting. De mogelijkheden om bij elkaar te komen zijn door de uitbraak
van het coronavirus echter enorm beperkt. Bovendien kunnen we geen reserveringen voor ruimtes
maken, zolang we niet weten hoe lang de maatregelen van kracht blijven.
Om deze reden hebben we met spijt in het hart besloten het feestelijke jaar een jaar op te
schuiven.

Organiseert de stichting dit jaar dan helemaal niets?
We willen niet een jaar stil liggen. Maar pas zodra de beperkende maatregelen voorbij zijn, kunnen
we opnieuw plannen maken. Zodra de onzekere situatie voorbij is, horen jullie van ons!
Groet van Jochem, Alex en Eus
[Nieuwsbericht, 19 maart 2020]
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Stichting Transman 10 jaar!
Vandaag precies tien jaar geleden, op 1 april 2010, is Stichting Transman opgericht. In die
tien jaar is er ontzettend veel veranderd voor transmensen! Toch hebben transmensen het
nog altijd moelijker dan cismensen. Daarom blijft Stichting Transman zich inzetten voor een
betere wereld voor transmannen en hun partners.

Oprichting
Het was tien jaar gelden: op 1 april 2010 zat Jochem Verdonk, samen met de andere leden van het
oprichtingsbestuur, bij de notaris in Utrecht om de statuten van Stichting Transman te
ondertekenen. Wat in oktober 2005 met de eenvoudige website Transman.nl was begonnen, was
binnen 5 jaar uitgegroeid tot een officiële belangenorganisatie voor transmannen en hun partners.

Vol hoop
Die formele oprichting hebben we gevierd op 20 juni 2010 met een feestelijke oprichtingsborrel. Als
voorzitter hield Jochem een korte toespraak. Hij eindigde met de hoopvolle toost: “Ik wil afsluiten
door met jullie het glas te heffen op Stichting Transman. Wij hebben er ontzettend veel zin in! Op
mooie tijden, met veel krachtige transmannen en partners, een zichtbare beweging en veel
vernieuwende activiteiten. Laten we hopen dat Stichting Transman zichzelf heel snel overbodig
maakt. Proost!”

In beweging
De jaren rond 2010 waren een bruisende periode voor de transbeweging. In 2009 zag
Transgender Netwerk Nederland het licht. In 2010 werd ook Transvisie een zelfstandige
organisatie, en kwam daarmee los van Humanitas, waar Transvisie jarenlang een werkgroep van
was geweest. De transgemeenschap was hard bezig zichzelf te organiseren, en dat was een
positieve ontwikkeling.

Pieken en dalen
De afgelopen tien jaar is opnieuw heel veel gebeurd. Van 2010 tot 2012 was Stichting Transman
actief met verschillende succesvolle activiteiten. Maar de organisatie kende ook dalen, en vanaf
2013 was er een neerwaartse spiraal, waardoor de stichting bijna uit beeld verdween. In 2018
pakte een nieuw bestuur van oudgediende bestuursleden de draad weer op. De stichting
organiseerde weer bekende activiteiten, zoals het besloten zwemmen en het weekend voor
transmannen en partners.

Andere ontwikkelingen
Net als Stichting Transman heeft de hele transbeweging de afgelopen tien jaar niet stilgezeten: er
zijn veel stappen voorwaarts gezet. Een van de grootste mijlpalen is de afschaffing van de
voorwaarde voor verplichte sterilisatie bij de wijziging van het juridische geslacht. Daar was een
lange adem voor nodig, maar per 1 juli 2014 is die schending van onze mensenrechten eindelijk
opgeheven.

Toekomst
“Laten we hopen dat Stichting Transman zichzelf heel snel overbodig maakt.” Dat zei Jochem bij
de oprichting. Die wens is niet helemaal in vervulling gegaan. De afgelopen tien jaar is het leven
voor transgenders weliswaar sterk vooruit gegaan, maar er valt nog steeds veel te verbeteren.
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Transmensen hebben bijvoorbeeld nog altijd minder kansen dan cismensen op de arbeidsmarkt,
ervaren vaker discriminatie dan cismensen, en te veel zorgaanbieders hebben last van het
“transgender-gebroken-been-syndroom”: daarbij is de zorgaanbieder ervan overtuigd dat de zorg
bij niet-transgender gerelateerde klachten uitsluitend cisgenders kan behandelen. Transgenders
met klachten zoals een gebroken been worden doorverwezen naar een genderteam, omdat de
zorgaanbieder vreest anders de fout in te gaan.
Om deze redenen blijft Stichting Transman zich ook de komende jaren actief inzetten voor een
betere wereld voor transmannen én hun partners.

Feestelijke viering
Dit feestelijke jubileum hadden we groots met jullie willen vieren. Door de corona-epidemie loopt
dat nu helaas anders: we hebben alle activiteiten moeten uitstellen. Op dit moment weten we niet
wanneer ze weer kunnen plaatsvinden, omdat onbekend is wanneer de overheidsmaatregelen
weer opgeheven worden. We blijven de ontwikkelingen volgen en houden jullie op de hoogte.
Hoe dan ook, deze keer komt van uitstel geen afstel. Die feestelijke activiteiten komen er zeker,
alleen wat later dan we gepland hadden. Hopelijk kunnen we de draad dit najaar weer oppakken,
en anders stellen we het uit tot 2021.
Ondertussen heffen wij vandaag, digitaal, het glas met jullie. Op de volgende tien jaar!
Hartelijke groeten van het bestuur,
Eus van der Grift
Alex van der Pol
Jochem Verdonk
[Nieuwsbericht, 1 april 2020]
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13 juni: Online bijeenkomst
Op 13 juni 14-15.30 uur is er een online bijeenkomst van de Stichting Transman.
Veel transgenders hebben juist nu grote behoefte aan contact, maar door de lockdown kunnen we
niet fysiek bij elkaar komen. Daarom organiseren we deze virtuele bijeenkomst.
De bijeenkomst is voor iedereen die aan het profiel transman voldoet (geboren in een vrouwelijker
lichaam dan die eigenlijk had gewild).
Aanmelden is niet nodig. Als je deelneemt, wil je er dan voor zorgen dat je alleen bent in een
ruimte waar niemand met je mee kan luisteren? Dit om de privacy van iedereen te garanderen.

Thema's
Thema’s waar we aandacht aan besteden, zijn:
•
•
•

Voorstelrondje
Hoe gaat het me je in deze lockdown? Wat zijn de uitdagingen waar je nu voor staat als
transpersoon?
Tips voor elkaar: heb je een goed idee om deze tijd door te komen?

Technische details
•
•
•

Voor deze bijeenkomst heb je een computer met internetverbinding en een ingebouwde
camera of webcam+microfoon nodig.
Ga zo dicht mogelijk bij de wifi zitten, zodat je verbinding blijft houden met de bijeenkomst.
Als je wilt deelnemen, klik dan op 13 juni om 14 uur op deze link:
meet.jit.si/StchtngTrnsmn20200613

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!
Tot ziens op 13 juni!
[Nieuwsbericht, 1 juni 2020]
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Stichting Transman & Transman.nl samen verder
In dit jubileumjaar van Stichting Transman is er achter de schermen hard gewerkt aan een
nieuwe website. We zijn nu bereikbaar via Transman.nl, de website waar Stichting Transman
in 2010 is begonnen.
Met de doorstart van Stichting Transman in 2018 was er weer goed contact tussen Stichting
Transman en Transman.nl. Hierdoor lag een hernieuwd samengaan voor de hand.
De afgelopen jaren heeft Stichting Transman gebruik gemaakt van een website via Wordpress. Dat
voldeed op zich goed. Toch had het bestuur al langer de wens voor een website met een eigen
domeinnaam.
We zijn verheugd over de hereniging van Stichting Transman en Transman.nl. De nieuwe website
is inmiddels online en zal de komende weken uitgebreid worden met aanvullende informatie.
[Nieuwsbericht, 23 juli 2020]
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Nieuw bestuurslid
Goed nieuws: we hebben een nieuw bestuurslid gevonden! Dit nieuwe bestuurslid is een
bekende van Stichting Transman: hij heeft aan meerdere activiteiten meegedaan.
Hij heeft nog geen ervaring als bestuurslid. Daarom hebben we afgesproken dat hij de komende
twee maanden op proef meeloopt.
Als het wederzijds bevalt, dan wordt hij volwaardig bestuurslid. Op dat moment zullen we bekend
maken wie dit nieuwe bestuurslid is en zal hij zich ook persoonlijk voorstellen.
We zijn erg blij met deze uitbreiding van ons bestuur!
[Nieuwsbericht, 10 september 2020]
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