Uitnodiging Regenboogsymposium Groningen
donderdag 14 oktober 2021
Let op: locatie is gewijzigd!

Geachte mensen,

Graag nodigen wij u van harte uit om op donderdag 14 oktober 2021 van 14:00 tot 17:30 uur het
Regenboogsymposium bij te wonen. Let op de locatie is gewijzigd. Het Regenboogsymposium
vindt van 14:00 tot 17:30 plaats in Hattrick's Pub, Club 1971 te Boumaboulevard 41 in Groningen. In
deze week, op maandag 11 oktober, vindt ook de jaarlijkse Coming-Outdag plaats.

Tijdens deze bijeenkomst delen wij kennis met u, maar gaan we vooral graag het gesprek met u aan
over actuele thema's en vraagstukken op het gebied van LHBTI-emancipatie. We hebben een
programma voor u samengesteld met interessante sprekers, een interactieve informatiemarkt en
ruimte voor discussie. In de bijlage vindt u het volledige programma.
Met dit symposium borduren we voort op de ondertekening van het Regenboogconvenant in 2018 en
het succesvolle overleg met portefeuillehouders op 11 oktober 2019, waarin werd aangegeven dat
het belangrijk is om regelmatig aandacht te besteden aan de positie van LHBTI'ers in Groningen.

Ik stel het zeer op prijs als u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. We hopen op een inspirerende
dag die leidt tot concrete vervolgstappen.

Mocht u dat nog niet hebben gedaan: aanmelden voor het symposium kan door een e-mail te sturen
aan Corneel Kremer van de provincie Groningen c.kremer@provinciegroningen.nl. Mocht u gebruik
willen maken van een parkeerplaats, dan kunt u dat aangeven.

Graag tot ziens op 14 oktober!

Met vriendelijke groet, ook namens COC Groningen en Drenthe, Discriminatie Meldpunt Groningen
en VGG,

Tjeerd van Dekken
Gedeputeerde Leefbaarheid

Om u te mogen ontvangen, is het wel noodzakelijk dat iedereen die naar dit evenement komt volledig
gevaccineerd is danwel zich maximaal 24 uur van te voren te hebben laten testen via
www.testenvoortoegang.nl. Bij het betreden van het stadion vragen wij u dit te tonen middels de
CoronaCheck-app in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
Heeft u geen smartphone dan is de QR-code te -printen via de volgende link:
https://coronacheck.nl/nl/print

donderdag
14 oktober 2021

Inloop vanaf 13.30
Programma 14.00 - 17.30

FC Groningen Hattrick's Pub, Club
1971 te

Boumaboulevard 41 in
Groningen

Programma Regenboogsymposium 2021
14 oktober 2021, 14:00 - 17:30

FC Groningen Hattrick's Pub, Club 1971 te Boumaboulevard 41 in Groningen

13:30 - 14:00

•

Inloop/ontvangst met koffie en thee op de informatiemarkt

14:00 - 14:10

•

Opening door dagvoorzitter Martijn Rotgers

•

Welkomstwoord door gedeputeerde Tjeerd van Dekken

•

Familie de Wit

•
•

14:10 - 14:20

Niek Peters, Discriminatie Meldpunt Groningen

"De kracht van ontmoeting"
•

14:20 - 14:35

Jan-Willem Bouw, John Blankenstein Foundation

"LHBTI-ers in de sport: Praktische handvatten & inzichten voor
beleidsontwikkeling"
•

14:35 - 14:50

Marijke Naezer, zelfstandig onderzoeker genderstudies

"Wegwijs in (trans)genderthematiek"
14:50 - 15.30

Pauze met informatiemarkt
•

15:30 - 15:50
15:50 - 16:10

samenleving
•

16:10 - 16:30

16:30 - 16:40

Paneldiscussie I: sport in een LHBTI-inclusieve

Paneldiscussie II: ervaringen van trans personen

In gesprek met de zaal
•

Afsluiting door dagvoorzitter Martijn Rotgers en Familie de Wit,

•

gevolgd door borrel op de informatiemarkt

•

