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Doel en werkwijze van Stichting Regenboogcanon Nederland 

De stichting is op 11 december 2020 opgericht met als doel te komen tot het ontwikkelen, 

opstellen en onderhouden van canons over de culturele en  sociale geschiedenis van de 

LHBTI+ gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden.  

 

De eerste Regenboog canon wordt opgesteld in 2021 en zal gepubliceerd worden op de 

website www.regenboogcanon.nl. De publicatie hiervan valt samen met het jubileumjaar 

van COC Nederland, de oudste nog bestaande LHBTI+ organisatie ter wereld. Het COC 

bestaat dan 75 jaar en de Regenboogcanon zal dan ook 75 vensters bevatten. 

 

In de volgende jaren staat het ontwikkelen en publiceren van educatieve materialen over 

deze canon gepland. Verder zal de Regenboog canon centraal staan in te organiseren 

debatten en tentoonstellingen die gericht zijn op het  kennisoverdracht over de culturele en 

sociale geschiedenis van de LHBTI+  gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden.  

 

Met deze activiteiten wil de stichting bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin 

mensen optimaal kunnen participeren ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 

of -expressie en geslachtskenmerken.  

 

Eerste bestaansjaar en verder  

Het eerste bestaansjaar van de stichting staat in het teken van verdere conceptontwikkeling 

en uitwerking van de Regenboog canon en het vinden van voldoende financiering hiervoor. 

Hiervoor worden bedrijven, fondsen en particulieren benaderd. Volgende jaren zullen gaan 

om het technische en redactionele onderhoud van het digitale platform waarop de 

Regenboogcanon staat en ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten waarbij 

vensters van de canon centraal staan. 

Canons zijn aan verandering onderhevig en in 2025 zal er een start gemaakt worden met de 

herziening van de Regenboogcanon plaatsvinden. Vensters kunnen dan worden aangepast, 

gewijzigd of toegevoegd, zodat er in 2026 een nieuwe Regencanon is.  
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Organen 

Bestuur 

Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. Tussentijds via telefonische of 

elektronische weg genomen besluiten worden op deze bestuursvergaderingen bekrachtigd.  

Bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 

De conceptontwikkeling en samenstelling van de Regenboogcanon ligt bij een projectgroep, 

waarin het bestuur participeert. Deze komt zo vaak als nodig bijeen.  

 

Raad van Advies 

Het bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies, waarin vertegenwoordigers van 

de stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) en de 

Federatie COC Nederland zitting hebben.  

Leden van de Raad van Advies krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.  

 

Canoncommissie 

Voor de samenstelling van de eerste Regenboog canon wordt een zg. Canoncommissie 

ingesteld, waarin leden zitting hebben op basis van hun achtergrond en expertise. Deze 

commissie moet zorgen voor een evenwichtige canon van 75 vensters waarin de LHBTI+ 

gemeenschap zich voldoende in gerepresenteerd voelt.  

De leden van de Regenboogcanon ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.  

 

Fondsenwerving en vermogensbeheer 

Het bestuur zoekt vanaf de start naar financieringsmogelijkheden om zo de activiteiten van 

de stichting mogelijk te maken. De kosten voor de organisatie worden gedekt uit bijdragen 

van overheden, bedrijven, particuliere fondsen, donaties en legaten. Hiervoor wordt beleid 

ontwikkelt.  

Het vermogen van de stichting wordt niet belegd.  

 

Relatie met COC 

De stichting is gevestigd op het adres van COC Nederland en maakt gebruik van faciliteiten 

van deze organisatie, maar opereert bestuurlijk volledig onafhankelijk. 

 

Verslaglegging 

Het bestuur stelt jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag vast waarin de 

werkzaamheden worden vermeld. Dit jaarverslag is in het Nederlands en naar Nederlands 

recht opgesteld en wordt net als dit beleidsplan gepubliceerd op de website. 

stichting regenboog canon nederland 

adres: nieuwe herengracht 49, amsterdam  

telefoon 020 . 623 45 96 fax 020 . 626 77 95  
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