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Een activiteit waarbij vaak een onderscheid gemaakt wordt in leeftijd, niveau, motieven en beweegredenen, en 
uiteraard ook in geslacht. Veel sporten zijn gebaseerd op parameters en er gelden verschillende 
prestatieverwachtingen. Je zou kunnen zeggen dat er veel in ‘hokjes’ wordt gedacht. Laten we de dingen zeggen 
zoals ze zijn: holebi’s en transgenders hebben het, anno 2017, nog altijd hard te verduren in de sportwereld. 

Het is belangrijk dat erover wordt gesproken, maar laten we dat objectief, geïnformeerd en genuanceerd doen. Het 
draait vaak om onwetendheid. Onbekend is immers onbemind. Velen weten niet wat bijvoorbeeld transgender zijn 
betekent, of wat er, psychologisch en fysiek, bij komt kijken. Onze interactie workshop kan in over deze situatie maar 
ook in andere situaties een informatie- en inspiratiebron zijn voor velen, en kan drempels wegnemen om als LHBT 
deel te nemen aan sport. 
 
Interactieve workshop voor sportverenigingen en beleidsmakers. 2 – 3 uren 
Ieder proces begint bij een goede portie basiskennis over het thema. Rainbow 
Solutions begint dan ook met een basisvorming over gender -en seksuele 
oriëntatie binnen de maatschappij met de nadruk op sport. Specifieke thema’s 
zoals de “eigen houding” en “fair play” maken een onderdeel uit van de 

workshop. 
 
Tentoonstelling sport  
Rainbow Solutions heeft haar eigen tentoonstelling rond sport. Deze 
tentoonstelling kan  in uw gemeentelijke sportfaciliteiten geplaats worden waar 
we dieper ingaan op het thema LHBT en sport.  
 
Een convenant – charter. 
Een convenant- charter is een overeenkomst tussen verschillende partijen uit de 
sportwereld (gemeente, sportbeleid, en sportverenigingen) op lokaal niveau met 
afspraken waaraan deze partijen zich moeten houden. Convenanten worden vaak ingezet als reguliere middelen niet 
effectief blijken te zijn. 
 
Ludieke actie  
Voetballen met Regenboogballen of regenboog veters. Een reguliere sportvereniging of het gemeentebestuur – 
personeel dat sport tegen een LHBT ploeg kan een ludieke actie in de gemeente zijn om te laten zien dat iedereen op 
het sportveld zichzelf moet kunnen zijn, of je nu op jongens of meisjes valt. De regenboogkleuren zijn het symbool 
voor (seksuele) diversiteit. Enkele sporten waar wij aan denken: voetbal, volleybal of wat dacht u van stijldansen.  
 
 

Prijsopgave:  

Het pakket voor Coming out day voor het thema sport bestaat uit 

• Een tentoonstelling rond het thema sport. 

• Interactieve workshop thema LHBT en sport. 

• Het opstellen van een convenant voor uw gemeente en het thema sport. 

• Eén regenboogvlag van 150cm x 250cm 

Prijzen zijn op aanvraag 

Omdat een ludieke actie steeds op maat en op vraag samengesteld moet worden raden wij u aan een afspraak te 

maken met ons bedrijf. Na een gesprek kunnen wij u dan een offerte op uw maat en uw wensen opstellen.  

TIP: Wanneer u denkt dat er te weinig interesse in uw gemeente is om een interactieve workshop te organiseren kan 

u steeds samenwerken met naburige gemeente of steden. Zo vergroot u het bereik van de workshop met de nodige 

deelnemers.  

 

Gelijkaardige projecten organiseerde Rainbow Solutions in de gemeente Boom  

Een voetbal match tussen de 

gemeente en de Pink Devils kaderend 

in een themamaand over sport en 

LHBT  2017 in de gemeente Boom. 
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