Beste ondernemer!
In de week van 10 oktober t/m 15 oktober organiseren we voor de derde keer de Rainbow
Week in Hilversum!
Wat is de Rainbow Week?
Tijdens deze week wil de nieuwe Stichting Gooi en Vecht Inclusief op zoveel mogelijk
manieren aandacht vragen voor sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIpersonen in de Gooi- en Vechtstreek.
Hoe gaan we dit doen?
Tijdens de Rainbow Week krijgt Hilversum een regenboogtintje om aan te tonen dat
iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en afkomst, welkom is. Denk aan
vlaggen en andere uitingen, daarnaast organiseren we gedurende deze week diverse
activiteiten, zoals een Rainbow Ball in de Vorstin.
Hoe kunt u meedoen?
Vlaggen-actie - Hoe meer aandacht hoe beter, dus wilt u uw etalage aanpassen in die
week? Of hangt u een regenboogvlag aan uw gevel? U komt u in aanmerking voor een gratis
opmaak van uw etalage door een professionele etaleuse!!
Indien u kans wilt maken op de prijs kunt u dat in die week aan ons aangeven via e-mail.
De vlaggen kunt u bij ons bestellen en leveren wij tegen kostprijs, € 10,- per vlag.
Leuke actie bedenken - Je kunt alles bedenken wat bij uw winkel activiteiten past. Denk
aan regenboog tompoezen of -kleding of misschien een leuke korting tijdens de Rainbow
week. U kunt vooraf uw actie aan ons melden via communicatie@gooienvechtinclusief.nl en
wij delen het voor uw bedrijf via social media.
Sponsoring - Kunt u een financiële bijdrage missen? Prijzen voor Bingo, op een andere
manier bijdragen? Alle hulp is welkom. Onze stichting is nog jong dus we moeten nog een
hoop regelen.
Uw ideeën, vragen, hulp en informatie kunt u sturen naar
communicatie@gooienvechtinclusief.nl
Kijk ook eens op onze Facebook en Instragram pagina:
https://www.facebook.com/gooienvechtinclusief
https://www.instagram.com/gooienvechtinclusief
Wij kijken er naar uit om er met zijn allen een superleuke week van te maken, boordevol
activiteiten om samen te laten zien dat Hilversum staat voor acceptatie voor iedereen!
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens het bestuur en de enthousiaste groep vrijwilligers van
Stichting Gooi en Vecht Inclusief

Wat is Stichting Gooi en Vecht Inclusief?
Onlangs is met medewerking van notariskantoor Davina & Partners in Hilversum de
“Stichting Gooi en Vecht Inclusief ” opgericht. Dit nadat de gemeente Hilversum
regenbooggemeente is geworden wat leidde tot de Rainbow week in Hilversum en vele
andere activiteiten. Het trok ook de aandacht van de buurtgemeentes waardoor, inmiddels 3
jaar later, diverse gemeentes in de Gooi en Vechtstreek plannen hebben om hiermee aan de
slag te gaan.
Op 15 juni 2021 is de oprichting van de stichting Gooi & Vecht Inclusief bekend gemaakt,
tijdens een livestream uitzending vanuit café Brabant in de talkshow ‘Koffie Verkeerd’. In het
bijzijn van de wethouders uit Hilversum en omliggende gemeenten heeft het bestuur de
voorlopige plannen van de stichting bekend gemaakt. Met name Karin Walters, als
wethouder LHBTI in regenbooggemeente Hilversum, heeft een grote rol heeft gespeeld bij
het tot stand komen van de stichting en de activiteiten voor de LHBTI+ gemeenschap in
Hilversum, waaronder de jaarlijks terugkerende Rainbow Week in oktober.
Wat is onze doelstelling:
De invulling van lokaal regenboogbeleid ter bevordering van de sociale acceptatie, veiligheid
en zichtbaarheid van LHBTI-personen in de Gooi- en Vechtstreek. Het ontplooien van
activiteiten ter bevordering van het regenboogbeleid. Het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3e Rainbow Week
Vanuit deze doelstelling organiseren wij ook dit jaar voor de 3e keer de Rainbow Week van
zondag 10 oktober t/m vrijdag 15 oktober. Tijdens de Rainbow Week krijgt de Hilversumse
binnenstad een regenboogtintje om aan te tonen dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur,
geaardheid en afkomst, welkom is. In deze week zijn er veel activiteiten die bijdragen aan de
zichtbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI+ community. Zo werd afgelopen jaar
onder meer het regenboogbankje in het centrum van Hilversum onthuld en werd de
regenboogvlag op 3 middelbare scholen gehesen. Met als kers op de taart de uitreiking van
de allereerste Gooische Rainbow Award, waar o.a. ook boekhandel Voorhoeve door het
publiek was genomineerd voor het beste initiatief voor de LHBTI community. Het GSA van
Roland Holst College heeft uiteindelijk de nominatie gewonnen.
Voor 2021 heeft gemeente Hilversum aangegeven dat zij –in lijn met Beleidsplan LHBTI
2019 – 2022- een stapje terug doet in de organisatie. Dat betekent dat de stichting op eigen
benen staat en wij zelf de activiteiten ontwikkelen, plannen en uitvoeren. Wij doen dit met
diverse vrijwilligers uit Hilversum en omliggende gemeenten Huizen, Gooise Meren en
Wijdemeren. De activiteiten varieren van sport tot en met een voorleesmiddag in de
bibliotheek, allemaal in het kader van inclusiviteit en diversiteit. Ook dit jaar wordt de week
weer wordt afgesloten met het Rainbow Ball, voor iedereen toegankelijk, in de Vorstin.
Doet u mee?!
Waarom wordt u benaderd? Om de zichtbaarheid in deze week zoveel mogelijk te vergroten
vragen wij u hierin te participeren. Dit kan op iedere gewenste wijze bv. door een
regenboogvlag in die week op te hangen, of iedere andere uiting om de zichtbaarheid te
vergroten. Het kan ook door middel van ideeën die u aandraagt of zelfs financiële steun aan
de stichting (wij zijn een ANBI, dus een stichting met maatschappelijk nut). Uw steun gaat
enorm helpen deze week weer tot een succes te maken! Zodat wij ook volgend jaar weer
een nieuw Rainbow week kunnen organiseren.

