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ELKE DAG OPNIEUW

JAARVERSLAG 2021

OPKOMEN VOOR 
GENDER- EN 

SEKSUELE DIVERSITEIT



Çavaria komt op voor de rechten en het welzijn van 
LGBTI+ personen in alle aspecten van het dagelijkse 
leven. Dat doen we door te werken op het structurele 

niveau. We streven naar een maatschappij waar geen 

discriminatie of ongelijkheid is. We veranderen de maat-

schappij via politiek lobbywerk, door dialoog en samen-

werking met middenveldorganisaties. 

Çavaria is ook een koepelorganisatie van 125 vereni-
gingen en regenbooghuizen. In Vlaanderen en Brussel 

zijn meer dan 125 verenigingen voor en door LGBTI+ 

personen actief. Çavaria overkoepelt en ondersteunt die 

verenigingen, biedt hen inspraak en vorming. Samen 

vormen we een bloeiende LGBTI+ gemeenschap. 

ZIZO brengt LGBTI+ actualiteit, inspirerende 
verhalen, cultuur, columns, opiniestukken & 
recensies voor en door holebi’s, trans* perso-

nen, queers, intersekse personen... ZIZO is 
het online LGBTI+-magazine van çavaria en 

wordt gedragen door een enthousiaste 
ploeg vrijwilligers.  

Lumi is onze info- en luisterlijn voor 
iedereen met vragen over gender- en 
seksuele diversiteit. Onze vrijwilligers luis-
teren anoniem, gratis en zonder vooroorde-
len. Lumi heeft niet op alles een antwoord 
maar we luisteren anoniem en vertrouwe-
lijk en voelen en denken met je mee. Je 
kan bellen, chatten of mailen. Je kan ook 
terecht op onze website voor informatie en 
tips.  

WIE ZIJN WE 
EN WAT 

DOEN WE? 

KLIQ is ons vormings- en begeleidingscentrum van çavaria. 
KLIQ bouwt verder aan een solidaire, gelijkwaardige en recht-
vaardige maatschappij door maatschappelijke actoren te vor-
men en begeleiden. Onze werking strekt zich uit over verschillen-
de sectoren: er is een uitgebreid aanbod voor de onderwijssector, 
voor werkgevers, voor lokale overheden... Ook NGO’s, vzw’s en 
non- profi torganisaties kunnen bij KLIQ terecht voor vorming en 
begeleiding rond seksuele en genderdiversiteit.   
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VOORWOORD

2021 ligt intussen achter ons. Het was een bewogen jaar. De coronacrisis woedde hevig 
verder en dat had ook binnen onze community effect op de fysieke en mentale gezond-
heid van velen. Er was ook LGBTI+ foob geweld en discriminatie, helaas zowel binnen ons 
land als erbuiten.   

Gelukkig kende 2021 kende ook heel wat hoogtepunten. Van het nakende verbod op on-
nodige operaties bij intersekse kinderen, tot de gebalde vuist van de EU naar de LGBTI+ 
fobe Hongaarse en Poolse regeringen. Van een succesvolle campagne voor onze info- en 
luisterlijn, Lumi, tot een geslaagde Bi Curious met de spotlight op biseksualiteit. Van alle Vlaamse gemeenten 
die de regenboogvlag hesen tijdens IDAHOT tot de HIV-expo 81/21 die de opbrengst van het bijhorende boek 
schenkt aan Lumi. 

Samen werken we aan een inclusieve maatschappij waar iedereen zichzelf kan zijn. Zonder onze trouwe do-
nateurs, de vele vrijwilligers en de aangesloten verenigingen van çavaria zou dat nooit gelukt zijn. We moeten 
wel eerlijk zijn: er blijft nog veel te doen. Zo is een regenboogvlag uithangen een mooi gebaar, maar moeten 
de gemeenten elke dag werken aan een samenleving waar iedereen zich goed en veilig voelt. Zo moeten we 
ons blijvend inzetten tegen discriminatie en geweld, want elke LGBTI+ fobe daad is er één te veel. Zo moe-
ten we ons ook inzetten op internationaal vlak, want er is nog veel ruimte voor verbetering. Onze strijd is niet 
gestreden, tot iedereen hun rechten heeft verworven, er blijvende aandacht is voor welzijn en we allemaal 
onbegrensd onszelf kunnen zijn. En daar gaat çavaria voor, elke dag opnieuw.  

Yves Arts
Algemeen coördinator 



Nieuw aanbod: KLIQ voor en door de community

In november 2021 lanceerde we een nieuw aanbod bij KLIQ! Aangesloten verenigingen çavaria kunnen sinds 

dan gratis vormingen en workshops krijgen! Om onze eigen beweging te versterken, werken we samen met 

geëngageerde en brandend enthousiaste community-leden. Dit zijn onze KLIQ Ambassadeurs. Elke KLIQ 

Ambassadeur engageert zich om de LGBTI+-beweging te versterken door educatief werk te doen rond een 

eigen gekozen thema aan de hand van hun eigen expertise. 

Samen bieden we de aangesloten verenigingen bij çavaria een hele reeks gratis vormingen en workshops 

aan. We werken ook samen met de werkgroep ça va en werkgroep armoede van çavaria. Zo’n werkgroep 

bestaat uit een groep gedreven vrijwilligers binnen çavaria die op eigen initatief werken rond een specifiek 

thema. 

De vormingen die we aanbieden gaan over zeer uiteenlopende thema’s: kennisuitwisseling over SOGIESC, 

actualiteit, een inclusieve beweging, teamvaardigheden of welzijn in je vereniging.  
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Hongarije: de kracht van de regenboogcommunity

In juni 2021 jaar keurde Hongarije een anti-LGBTI+-wet goed. Er mag in Hongarije geen ‘promotie’ 

gemaakt worden voor LGBTI+ wanneer er kinderen in de buurt zijn. Deze wet volgt op het verbod 

op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht en de LGBTI+ vrije zones. Een golf van solidariteit 

trok door Europa, vanuit verschillende hoeken. 

WAT DEED ÇAVARIA? 

Daarnaast bouwden we samen met de Regenbooghuizen en Amnesty Vlaanderen een virtuele 

solidarity wall op voor Hongarije. We plukten er enkele mooie boodschappen van. Lees je even mee?

Samenwerken met Hongaarse en Europese partner-, en andere mensenrechtenorganisaties 

om de wet te laten opheffen en de community in Hongarije te steunen 

Contacteren van ministers De Croo en Wilmez en de nodige kabinetten en administraties.  

Hen vragen de Europese Commissie onder druk te zetten en de wet te blijven veroordelen. 

Mobiliseren via o.a. sociale media om mee druk te zetten en steun aan de community te tonen. 

Naar de Pride gaan in Budapest, Hongarije om onze partners en de lokale LGBTI+ community 

een hart onder de riem te steken.  



WELZIJN

Nieuwe Lumi-campagne ‘met meer dan je denkt’ 
focust op welzijn 

Eind november 2021 lanceerde çavaria een nieuwe campagne onder de slogan ‘Met meer 

dan je denkt’. Daarmee wilden we onze info- en luisterlijn, Lumi, promoten bij LGBTI+ 

jongeren. Op de lanceringsdag plakten we stickers met herkenbare vragen rond het LGB-

TI+-thema op spiegels in verschillende Gentse winkels en cafés. Want sommige vragen 

durven jongeren alleen aan zichzelf te stellen, in de spiegel. Tegelijkertijd verspreidden we 

de campagne ook breed op sociale media. Zo vestigden we de aandacht op en werkten 

we aan het welzijn van alle LGBTI+ jongeren. 

Met deze campagne gaven we LGBTI+ jongeren de boodschap mee dat ze niet alleen zijn 

met hun vragen en bezorgdheden. Dat ze bij Lumi terechtkunnen voor informatie en een 

luisterend oor. En dat ze met meer zijn dan ze denken. De campagne richt zich op LGBTI+- 

jongeren tussen 13 en 18 jaar. Binnen de campagne zetten we ook vier LGBTI+-jongeren in 

de kijker die hun verhaal delen. Ze vertellen je meer over Lumi, hun coming-out en geven 

hun persoonlijke tips mee.

“Ik wil tonen dat je 
er niet alleen voor staat”

KLIQ

In de welzijnssector kom je ook in contact met LGBTI+ personen. Hoe zit het 

met het welzijn van LGBTI+ personen? En hoe kan je er in de welzijnssector 

op inspelen? KLIQ breidde in 2021 hun aanbod aan vormingen voor welzijn 

stevig uit. Een greep uit het aanbod: ‘onbewuste vooroordelen in de gezond-

heidszorg’, ‘ondersteuning van LGBTI+ personen’, ‘Suïcidepreventie bij lgbti+ 

personen’ en ‘trans in de gezondheidszorg’. 
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WERKVLOER
LGBTI+ personen zijn nog vaak slachtoffer van discriminatie en hebben lagere welzijnscijfers. Een groot 

deel van ons dagelijks leven speelt zich af op de werkvloer, en het is dan ook belangrijk dat er een inclu-

sieve werkomgeving wordt gecreëerd voor LGBTI+ personen. Met verschillende initiatieven zette çavaria 

daarom extra in op inclusie op de werkvloer.

Bedrijven en de inclusieve SDG’s 

Eind september 2021 liep ons project ‘Bedrijven en de inclusieve SDG’s’ ten einde. In dat project lanceerden 

we een gratis e-learning voor bedrijven die hun schouders onder de SDG’s willen zetten. Want een bedrijf dat 

met de SDG’s aan de slag gaat en een 

LGBTI+-vriendelijke werkomgeving creëert, doet het beduidend beter dan bedrijven die dat niet doen. Dat 

wordt in de eerste drie tot vijf jaar al duidelijk: je trekt meer talent aan, je werknemers voelen zich goed op de 

werkvloer en presteren beter. Het is dus niet dat je er maar even de winst van ziet.” - Eva Declerck, projectme-

dewerker en inhoudelijke coördinator çavaria. 

In de webinar leerde ik de uitdagingen kennen waar LGBTI+ personen mee strugglen. Ik weet nu beter hoe je 

die met concrete acties kan identifi ceren en duurzaam oplossen.”- Paulien Malisse van Greenfi sh. Greenfi sh 

is een engineering- en adviesbureau dat duurzame bedrijfstransformaties tot stand brengt, van strategie tot 

implementatie. 

KLIQ

Ons vormings- en trainingscentrum KLIQ heeft een uitgebreid aanbod aan vormingen in verband met een 

inclusieve werkvloer. Zo kan je vormingen volgen als ‘genderinclusieve communicatie’, ‘inclusieve personeel-

spraktijken’, ‘inclusieve rekrutrering’, ‘onbewuste vooroordelen op de werkvloer’, ‘trans op de werkvloer’, en 

nog veel meer! 

DU
URZAAMHEID

& LGB
T INCLUSIE
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LOBBYWERK

Genderregistratie

In december 2021 dienden enkele ministers een 

wetsvoorstel in rond de M/V op onze identiteits-

kaart. Ze stellen daarin voor om dat te schrappen 

en geen gender meer te registreren op het id. Dit 

voorstel is een grote en noodzakelijke stap in de 

evolutie naar een maatschappij waar iedereen 

zichzelf kan zijn. Zonder de stereotyperende en be-

perkende onderverdeling op basis van toegewezen 

geslacht.   

Resolutie goedgekeurd  

De Kamer heeft in 2021 een resolutie aangenomen 

rond het garanderen van de lichamelijke integriteit 

van intersekse minderjarigen!  Çavaria is blij met 

deze stap in de goede richting. We roepen dan ook 

de regering en het parlement op om zo snel moge-

lijk werk te maken van de aanbevelingen. Intersek-

se Vlaanderen zet zich in voor de rechten en het 

welzijn van intersekse personen en sprak hier dan 

ook over op de Kamer. 

De  Vlaamse regenbooghuizen Casa Rosa, Het Roze Huis - çavaria Antwerpen, Unique - Vlaams-Brabants 

Regenbooghuis en Regenbooghuis Limburg kregen het ook vorig jaar voor elkaar dat alle Vlaamse steden 

en gemeenten de regenboogvlag uithingen op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie. Het 

uithangen van de vlag is een symbolische actie, een startpunt voor samenwerking om tot een inclusief lokaal 

LGBTI+ beleid te komen in heel Vlaanderen.  

REGENBOOGVLAGGENACTIE IDAHOT 

DISCRIMINATIE & GEWELD 

Çavaria was diep geschokt over het nieuws in verband met de dood 

van David in Beveren in 2021. Het is bijzonder aangrijpend dat dit is 

gebeurd.  We bieden ons medeleven aan aan de familie en vrienden 

van het slachtoffer.  

Naar aanleiding van de gebeurtenis, zijn er op korte tijd verschillen-

de acties ontstaan. Er kwam enorm veel beweging vanuit de LGBTI+ 

beweging, maar ook vele niet-LGBTI+ personen toonden hun steun.  

Casa Rosa organiseerde een samenkomst in Beveren waar 100 perso-

nen fysiek aanwezig mochten zijn. Er werden verschillende speeches 

gegeven, Kids With Buns bracht enkele nummers en ook premier 

Alexender De Croo kwam zijn steun betuigen. Wie niet aanwezig was, 

kon het hele gebeuren live volgen via zoom.  Ook op de Grote Markt 

in Sint-Niklaas vond er een serene en hoopgevende bijeenkomst 

plaats. Antwerp Pride organiseerde solidariteitsactie op Operaplein. 

De regenboogvlag wapperde aan de ambtswoning van Eerste Minis-

ter Alexander De Croo.  

Laten we uit deze warme golf aan samenhorigheid en krachtige 

reacties moed putten om samen te blijven werken aan een toekomst 

waar iedereen veilig zichzelf kan zijn.  

Foto’s: Lieselot Luykx, Samuel Pennynck, Bob Reijnders

Op bezoek bij vicepremier 
Petra De Sutter 

Op 18 oktober 2021 gingen we langs bij Belgisch vi-

cepremier Petra De Sutter. We bespraken de evolu-

ties op het vlak van gender- en seksuele diversiteit 

en waar er nog werk aan de winkel is. Het was een 

geslaagde ontmoeting, ook volgens de vicepre-

mier: “Merci voor de inspiratie. Een beleid dat inzet 

op gelijke kansen voor iedereen is meer dan ooit 

nodig. Het middenveld speelt hierbij een cruciale 

rol. Tot weerziens!”.     

Foto
: K

abin
et P

etra
 D

e Sutte
r
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INTERNATIONAAL

Project ‘Go far go together’ 

De internationale werking van çavaria rondde na twee jaar succesvol het project “Go Far? Go 

Together!” af. Daarmee ondersteunden we een coalitie van LGBTI+-organisaties in Centraal-Afrika. 

Het project groeide verder uit tot een platform waar alle LGBTI+-organisaties uit het land samen-

komen.  Ook konden we er zestien microprojecten ondersteunen voor LGBTI+-personen die heel 

hard door de coronacrisis getroffen werden. Samen zetten we een kleermakersatelier op, een 

maisveld, buurtwinkel… waarmee ze hun eigen inkomsten kunnen generen. Met die activiteiten 

kunnen ze bijdragen aan een positieve beeldvorming van de LGBTI+-community in Centraal-Afri-

ka. Daarbovenop is het er gelukt om een eerste Pride Event veilig te laten doorgaan! Na twee jaar 

ronden we af in die regio, en zetten we graag onze activiteiten verder in Kinshasa en Bolivia.  

ILGA-Europe & ILGA World 

Çavaria is lid van ILGA-Europe en ILGA World, respectievelijk de Europese en wereldkoepel van 

LGBTI+-organisaties. We nemen actief deel aan hun congressen en activiteiten om de expertise 

die we in België opdoen te delen en om te leren van de ervaringen van onze zusterorganisaties 

in andere landen. Sinds 2019 zetelt çavaria ook in de raden van bestuur van beide internationale 

organisaties. De uitdagingen waarmee de LGBTI+-beweging wereldwijd geconfronteerd wordt, 

zetten ons aan om onze Europese en wereldkoepel bij te staan en te versterken.  

Rainbow Europe Index 

Jaarlijks publiceert ILGA-Europe, de Europese belangenver-

dediger van LGBTI+ personen, een Rainbow Index die alle 

Europese landen rangschikt naar hoe LGBTI+ vriendelijk 

hun wetgeving is. 

België bleef ook in 2021 op de tweede plaats in de ranking 

met 74 procent. Malta bleef met 94% de onbetwiste leider. 

Op vlak van gelijke rechten van LGBTI-personen scoorden 

we dus goed. Een aanvullende Europese studie toonde 

echter aan dat deze juridische vooruitgang zich niet ver-

taalt in een beter welzijn bij Belgische LGBTI+ personen. 

We roepen de beleidsmakers op om niet op hun lauweren 

te rusten. Stilstaan is eigenlijk achteruitgaan. België moet 

haar voortrekkersrol op vlak van LGBTI-rechten in Europa blijven opnemen. Anders dalen we vol-

gend jaar in de ranking. 

Kaj 10 jaar  

Onze onderwijsmedewerker Kaj Poelman werkt dit 

jaar 10 jaar bij çavaria! Kaj werd dan ook goed in de 

bloemetjes gezet. 

“Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken, als ik zeg 

dat je in die tien jaar tijd als beleidsmedewerker, trots 

mag zijn op jezelf. Je stond mee aan de wieg van een 

onderwijswerking dat overbevraagd werd en wordt. 

Dat is niet niks, alleen dat al is een verwezenlijking 

die impact heeft gehad op het leven van ontelbare 

LGBTI-jongeren. Want daarvoor doen we het ook 

elke dag, om het leven van anderen beter te maken. 

Ik weet ook dat dat is wat jou drijft en het maakt jou 

als persoon supermooi. Je hebt een groot hart, en 

dat kan je niet leren op schoolbanken.” 

 – Lozano Lafertin 

ONDERWIJS
Het onderwijsteam van KLIQ, de vormingsorganisatie van çavaria, is gespecialiseerd 

in gender en seksuele diversiteit in het onderwijs. We bieden vormingen op maat, 

specifi eke begeleiding en school inclusietrajecten. Het uitgangspunt is het ‘train-

-the-trainer-principe’. We willen onderwijsmedewerkers graag handvaten meege-

ven om zelf aan de slag te gaan met het thema gender en seksuele diversiteit.

Nieuwe eindtermen  

De Vlaamse overheid heeft de nieuwe eindter-

men goedgekeurd voor de tweede en derde 

graad in het secundair onderwijs! We zijn daar-

mee een van de weinige regio’s ter wereld waar 

scholen nu verplicht worden om les te geven over 

gender en seksuele identiteit.  

Ons onderwijsteam is gespecialiseerd in gender 

en seksuele diversiteit in het onderwijs! Meer we-

ten over de werking, workshops en trajecten?   

www.kliqvzw.be/themas/onderwijs 

Webinars

Onderwijsmedewerkers Kaj Poelman en Hans 

Hendrikx van KLIQ vlogen er in januari 2021 direct 

stevig in en gaven vier webinars over LGBTI+ in 

het onderwijs! Deelnemers leerden bij over de 

genderkoek, inclusief schoolbeleid, LGBTI+ in de 

klas en een duurzaam werken!  
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BEWEGING

B Curious

Zaterdag 18 september 2021 organiseerde de werkgroep Bi van çavaria opnieuw B-Curious, hét evenement 

in Vlaanderen dat volledig draait rond seksuele fluïditeit en bi+ zijn. Samen met 80 enthousiaste deelnemers 

vierden we Bi Visibility day aan de hand van leerrijke workshops en prachtige optredens. Op deze vijfde sessie 

boden we uiteenlopende sessies aan: NewBi!, in een relatie met een bi+ persoon, bivial Pursuit, bi+ in een 

relatie, omgaan met bi+ fobie, bi+ en polyamorie en bi+ erasure en representatie in de media. Afsluiten deden 

we op feestelijk cultuur-uurtje met performances van: Soft Boy en Evawicht. 

Sparkle 

Op zaterdag 30 januari 2021 ging Sparkle voor het eerste online door! In tijden 

van Corona, vonden we het nog steeds belangrijk dat we onze gemeen-

schap verbinding konden geven.  

In een 45 minuten durende online aflevering, gidste host Fleur Pierets 

ons door ons jaaroverzicht van 2020, de genomineerden en de win-

naars van de çavaria awards.  Achteraf was er nog een online DJ-set, 

waar we in feestelijke stemming konden afsluiten.  

Paul Rademakers werd op zijn 100ste verjaardag geëerd met 

de Lifetime Achievement Award. LGBTI+ boekhandel Karton-

nen Dozen viel in de prijzen met de çavaria Media Award. De 

actie Protest to support the Polish LGBT+ community nam 

de Campaign Award mee naar huis.  

T’ser 
De werkgroep T-Day organiseerde op 20 november 2021, de internationale Transgender Gedenkdag, het online event T’ser. Dit diende als teaser voor de volgende fysie-

ke editie van T-day op 2 april 2022. Het was een boeiend event met verschillende workshops over gender, seksuele diversiteit, zelfzorg en grenzen stellen, poëzie als tool 

voor maatschappelijke verandering en meer over jong en trans zijn door Min19 (jongerenplatform Wel Jong). We sloten het event af met een interessant panelgesprek 

over de toekomst van legale genderregistratie “M/V/X of helemaal NIX”. Een mooie mix van panelgasten loodste ons door alle aspecten van de evolutie binnen gender-

registratie: Uwi  Van Hauwermeiren (die/hun), Jonas Deweer-Vanmeerhaeghe (hij/zijn) en Pieter Cannoot (hij/zijn).  

CURIOUS
18 SEPT 2021

ÇAVARIA
Çavaria is een koepelorganisatie van 5 regenbooghuizen en meer dan 125 verenigingen verspreid over Vlaanderen 

en Brussel. In 2021 verwelkomden we 4 nieuwe verenigingen in de çavaria-familie: 

GRUPETTO - OOST-VLAANDEREN

Gruppetto is een wielerclub door 
en voor holebivrienden en an-
dere sportievelingen die graag 
maandelijks in groep willen fi-
etsen in een sportief tempo.

Facebook: @gruppettoholebiwielerclub 
info@wielerclubgruppetto.be 

chemsex@free-clinic.be 
Facebook: @chemmen  

www.travestie.vlaanderen 
Facebook: 

@travestievlaanderen

TRAVESTIE VLAANDEREN 

Travestie Vlaanderen is een gezelligheidsve-
reniging met een veilige ontmoetingsruimte 
in het Gentse waar je travestie/crossdressen 
kan beleven. Zowel voor beginnende als ge-
vorderden. Regelmatig zorgen ze voor activi-
teiten met gastsprekers, uitstapjes … 

FLANELLE – LIMBURG 

FlanELLE is de nieuwe vrouwenwerk-
ing van Regenbooghuis Limburg. 

FlanELLE is een toffe, enthou-
siaste, gezellige groep vrou-

wen, waar plezier en ver-
bondenheid voorop staan.

vrouwenwerkinglimburg@gmail.com 
Facebook: @vrouwenwerkinglimburg

“Wij zorgen voor elkaar en zijn solidair.  
Kopmannen wisselen elkaar af en wie wil 
recupereren wordt meegedragen door de 
kracht van het peloton”  

CHEMMEN - ANTWERPEN 

ChemMEN bestaat uit drie mannen (twee so-
ciaal werkers en een sociaal verpleegkundige), 
met expertise over chemsex. Je kan er terecht 
voor advies, info en een gesprek: ChemMEN 
werkt anoniem en hecht veel waarde aan dis-
cretie en beroepsgeheim.

“Ontmoeten, babbelen, ontdekken,  
lachen, feesten of chillen… Je komt thuis 
bij het warme FlanELLE.”
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Inkomsten 2021

€ 1.973.643

Uitgaven 2021

€ 1.864.244

Bedankt voor de steun!

Çavaria leeft ook dankzij de steun van een stijgend aantal trouwe donateurs en supporters!  
We willen hen hierbij graag ook nog eens van harte bedanken.

Supporters van çavaria steunen de werking met een vast bedrag, elke maand. Dat is niet enkel 
makkelijk voor hen maar ook voor ons. Voor çavaria geeft deze maandelijkse steun zekerheid 
over de inkomsten. We hebben minder administratiekosten, waardoor er meer geld overblijft 
voor onze kerntaak: de strijd voor het welzijn en de gelijke rechten & kansen van LGBTI+ perso-
nen.  

Heb je meer dan 40 euro op jaarbasis geschonken? Dan ontvang je een fi scaal attest! 
Met dit attest kan je 45% van je gift recupereren via belastingvermindering. Zo krijg je 
bijvoorbeeld van een gift van 40 euro via de belastingen 18 euro terug. 

Wil je ook graag de werking van çavaria duurzaam ondersteunen? 
Word supporter via www.cavaria.be/supporter. 

Giften voor çavaria blijven welkom op het rekeningnummer BE84 0682 1326 7459.

Algemene Vergadering 

Çavaria is een vzw met een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene vergadering (AV) 

stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan. De algemene vergadering is de jaarlijk-

se bijeenkomst van alle leden-deelgenoten. Dat zijn de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigin-

gen en vrijwilligerswerkgroepen. De spelregels zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Ook de jaarlijkse algemene vergadering vond vorig jaar online plaats en dit op zaterdag 5 juni via ZOOM. Zes 

nieuwe verenigingen sloten aan. Op de vergadering werd ook de nieuwe samenstelling van onze Raad van 

Bestuur goedgekeurd. 

Çavaria: personeel en vrijwilligers 

Het çavaria-team bestaat uit zo’n 30 personeelsleden die zich met hart en ziel inzetten voor de rechten en het 

welzijn van LGBTI+ mensen in Vlaanderen, België, Europa en wereldwijd. Naast çavaria houdt het team ook 

onze vormingsorganisatie KLIQ, ons online magazine ZIZO en onze info- en luisterlijn Lumi draaiende. 

Ze krijgen daarbij de hulp van honderden vrijwilligers die de meest uiteenlopende taken doen. Çavaria bestu-

ren als lid van onze raad van bestuur of onze algemene vergadering, schrijven voor ZIZO, de telefoon, chat en 

e-mails van Lumi beantwoorden, de T-Day, B Curious en SPARKLE mee organiseren, hun expertise met ons 

delen en ons lobbywerk ondersteunen, vertalen en eindredactie doen, enzovoort. 

Financiën

Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan als ‘het tweede Corona-jaar’. Dat had vanzelfsprekend ook een fi nan-

ciële impact, die we permanent hebben gemonitord. Toegezegde subsidies werden gelukkig niet terugge-

schroefd. Ook andere inkomsten kenden geen terugval en dankzij onze warme community van donateurs 

zagen we zelfs een stijging bij onze inkomsten uit giften. Een mooi signaal van solidariteit! 

Wel waren er verschuivingen bij de uitgaven: denk maar aan dalende verplaatsingskosten, tegenover een 

stijging aan uitgaves voor ICT-toepassingen. De echte (fi nanciële) impact zal weliswaar pas na de pandemie 

zichtbaar worden. Het is dan ook belangrijk de komende periode snel in te spelen op veranderingen, en waar 

nodig in te grijpen. Ons balanstotaal voor 2021 bedroeg alvast in totaal 1.973.643 euro, met een positief resul-

taat van +107.686 euro.  

Personeel
Werking
Voorzieningen

57%

36%

7%

Subsidies
Eigen inkomsten
Andere

2%

13%

85%

Çavaria onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op 
informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste 
jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan 
werd.
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