TransgenderGroep Groningen

Secretarieel jaarverslag 2015
Het afgelopen jaar hebben we uiteraard niet stilgezeten als Stichting TransgenderGroep
Groningen. Onderstaand volgt dan ook het verslag van het afgelopen jaar.
Bijeenkomsten Brasserie Zernike
Maandelijks komen we bij Brasserie Zernike samen, sommige bezoekers eten een hapje mee,
anderen komen later aanschuiven voor een drankje en een gezellig gesprek. Vanaf begin januari
kwam er elke maand wel een nieuw sooslid binnen. Sommigen waren best zenuwachtig , maar
na een kwartiertje was de meeste spanning wel verdwenen. Er zijn bezoekers aanwezig
(geweest) , die nog niet de stap durven of kunnen zetten om zich om te kleden. Deze mensen
proberen we dan ook zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ze een eventuele volgende keer wel
de kleding aantrekken, die aansluit bij de sekse waar ze zichzelf mee identificeren. Een andere
mogelijkheid, waar ook dit jaar gebruik van werd gemaakt, was om met één van de
bestuursleden voor het eerst de stad in te gaan in deze kleding.
In aanloop naar de kerst hadden we dan ook een bijzondere bijeenkomst, een kerstdiner die
wederom druk bezocht werd en waarbij één van de dames gezorgd had voor een heel lekker
nagerecht; zelfgemaakt ijs!
Speciale dank gaat uit naar Rob en Ina, welke de BBQ, het kerstdiner als de rest van de
maaltijden, tot in de puntjes goed verzorgd hadden. In december hebben we een evaluatie
gehad met de eigenaren van de Brasserie en hen te kennen gegeven dat we uitermate tevreden
zijn.
Ook hebben we diverse mensen ontvangen, die vanuit school of beroepsmatig , meer informatie
wilden hebben over transgenders, om er vervolgens een verslag van te maken, een spreekbeurt
over te houden of een fotoboek van te maken.
Voorlichtingen Alfa College
In 2015 hebben we enkele keren een voorlichting gehouden op het Alfa College in Hoogeveen
tijdens een informatiemarkt. De leerlingen kregen vooraf een vragenlijst, welke tijdens het
bezoek aan de stand ingevuld diende te worden. Sommige studenten waren oprecht
geïnteresseerd, anderen waren niet zo assertief en vulden de vragenlijst in, terwijl de vragen
door anderen werden beantwoord. Volgend jaar zullen we naast het bemannen van een stand,
ook een workshop verzorgen.
Daarnaast heeft een aantal van de groep, onder leiding van het COC Groningen & Drenthe,
voorlichting gegeven op diverse middelbare scholen.
Internet
Periodiek werkt het bestuur deze bij met verslagen van activiteiten of nieuws, welke gerelateerd
is aan onze doelgroep. Tevens is er een Facebook, alsmede een Twitter en een Pinterest account
door ons aangemaakt.
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Informatielijn
Er zijn diverse inkomende gesprekken geweest, van mensen die met twijfels rondlopen, tot aan
huisartsen die informatie willen over transgenders. Aangezien geen wij hulpverleners zijn, is bij
ons wel de vraag gerezen hoe wij het beste dienen om te gaan met hulpvragen. Daartoe hebben
we in 2015 dan ook contact gezocht met het UMCG te Groningen.

