
Doel van (H)Erkenning is b.v. met een travestie, gay, queer, transseksueel,  interseksueel of met een 

transgender in contact te komen. De Stichting  Pink Promiss zet zich in voor travestieten, gays, 

transseksuelen,  transgenders interseksuelen, bi-seksuele mannen & vrouwen, die zich niet 

geaccepteerd voelen, vereenzamen en zich ongelukkig voelen. Niet alle lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig 

genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer 

accepteert. Zo kan men onderling informatie en ervaringen uitwisselen, steun bij elkaar vinden en 

ook aan elkaar geven. Zo kun je tot herkenning en ook erkenning komen. 

Termijn Beleidsplan: voor de komende 3 jaar 

 De Stichting Pink Promiss zet zich met de verkiezing Miss Travestie Holland in om het taboe rond 

travestie-drag queens te doorbreken.  Met de verkiezing proberen wij bekendheid te geven aan het 

fenomeen travestie/ drag queen en strijden wij voor meer tolerantie en maatschappelijke acceptatie, 

voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele orientatie, genderidentiteit, 

of -expressie en geslachtskenmerken.  

Intussen hebben wij bereikt dat ook in andere landen drag queen verkiezingen worden gehouden, oa 

in verschillende Oostbloklanden, waar het begrip “travestie-drag queen” vaak nog een taboe is, 

welke helaas nog altijd verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wat er tot nu toe gerealiseerd is 

geeft hoop voor de toekomst, voor zowel het binnen & buitenland! Een resultaat waar wij natuurlijk 

trots op zijn! Er is echter nog veel werk te verzetten.  

MISSIE & Doelstelling 

In 2012 is de Stichting Pink Promiss opgericht. Deze Stichting is opgericht naar aanleiding van 

mishandelingen, scheldpartijen, pesterijen, kortom het niet accepteren van oa de LHBTI community. 

De Stichting heeft ten doel de homogemeenschap meer zichtbaar te maken en de maatschappelijke 

acceptatie te vergroten, middels het creëren van ontmoetingsplaatsen voor de gay, transgenders, 

interseksuelen, travestieten en biseksuele mannen en vrouwen in Nederland. Doel van 

(V)(H)Erkenning is b.v. met een travestie, gay, transseksueel, interseksueel of met een transgender in 

contact te komen. Zo kan men onderling informatie en ervaringen uitwisselen, steun bij elkaar 

vinden en ook aan elkaar geven. Zo kun je tot verkenning, herkenning en ook erkenning komen. 

Onze inspanningen zijn geslaagd wanneer wij jaarlijks minimaal 500 gays, transgenders, travestieten, 

interseksuelen, roze 50 plussers, biseksuele mannen en vrouwen de ruimte geven om zichzelf vrij van 

angst zichzelf kunnen laten zijn. Het beleid van de Stichting is gericht op verwezenlijking van de 

doelstelling. 

Om dit resultaat te behalen willen wij graag sponsoren/donateurs vragen een (financiële) bijdrage 

aan dit goede doel te bieden. De stichting werft geld door: werving en donaties. 

MEERJARIG BELEIDSPLAN STICHTING PINK PROMISS 

Inleiding: 
De Stichting heeft ten doel de homogemeenschap meer zichtbaar te maken en ontmoetingsplekken 
te creëren voor de gay, transgenders, interseksuelen, travestieten, queers en bi-sexuele mannen en 
vrouwen in Nederland. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe 
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 



De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden, zij laat de 

opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. 

U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een maandelijkse of jaarlijkse donatie, als vrijwilliger 

coaching of andere hulp aanbieden, of goederen ter beschikking stellen voor onze Stichting Pink 

Promiss.  

Wij zijn heel erg blij met iedereen die onze stichting een warm hart toe draagt. 

STRATEGIE: 

Wij organiseren regelmatig en niet op vaste tijdstippen make-up cursussen. 

Ook wordt gedacht aan voorlichting op scholen. 

Hulp bij het bekendmaken aan de naaste familie, werkomgeving, enz. 

Begeleiding en advies voor kopen kleding, IPL behandelingen voor definitieve ontharing, kapsel cq 

haardracht, pruiken enz. 

Onze vrijwilligers gaan op pad met oa Travestieten, Transgenders en Interseksuelen om bv lingerie, 

schoenen en alle bijbehorende artikelen te kopen, zodat deze doelgroep meer zekerheid krijgt en zij 

uiteindelijk zelf deze inkopen durven te doen. 

In oktober organiseren wij jaarlijks het Jaarfeest Miss Travestie Holland in Rotterdam, hier kunnen de 

doelgroepen zich vrijelijk presenteren zowel als bezoeker of deelnemer.  

De verkozen Missen van  Travestie Holland treden op als Ambassadeur en de huidige Miss staat als 

boegbeeld op de 1e boot van de Amsterdam Pride. 

HUIDIGE SITUATIE: 
Helaas is de acceptatie van de doelgroepen terug naar het niveau van 25 jaar geleden. De pesterijen 
en mishandelingen spelen weer hoog op, we zijn er nog lang niet, het is daarom zo belangrijk dat wij 
moeten blijven strijden voor een grotere Maatschappelijke Acceptatie. 
De stichting wil zich met dit meerjarig  project "colour your World" specialiseren en richten op de 
groep transgenders, transseksuelen, interseksuelen en mensen met travestiegevoelens.  
In vergelijking met de rest van de bevolking zijn deze mensen twee keer zo vaak eenzaam en hebben 
ze tien keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan. Zij worden vaak slachtoffer van pesterijen, 
mishandelingen en kunnen hun travestie en transgender gevoelens vaak niet bespreekbaar kunnen 
maken.  
Er is ook aandacht voor begeleiding van travestie, interseksuelen en transgenders in de 
moslimgemeenschap tijdens hun coming-out en het omgaan met de vaak onwetendheid van ouders 
en familieleden. Het project vergroot het maatschappelijk welzijn en de maatschappelijke acceptatie 
aanzienlijk. Onbekend maakt immers onbemind……. Een belangrijke pijler onder het project vormen 
de informatie, hulpverleningen, trainingen en voorlichtingen. 
 
Wij hebben op Social Media de problematiek over pesterijen en mishandelingen onder het publiek 
weten te brengen middels het Jaarfeest met een bereik van meer dan 100.000 weergaven via de 
Social Media. Ook hebben wij meerdere keren de aandacht van de Nederlandse Pers en 
uitnodigingen van Tv programma’s  mogen ontvangen. 
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Het volledige Bestuur is onbezoldigd. 

Wij maken gebruik van vrijwilligers, ook deze zijn onbezoldigd. 

FINANCIEN: 

De stichting ontvangt geen subsidies, is wel afhankelijk van het donateurs en de kaartverkoop van 

het Jaarfeest. De Doelgroepen hebben vrije entree op het Jaarfeest, overige bezoekers betalen een 

kleine bijdrage, welke volledig wordt gestort op de rekening van de Stichting Pink Promiss. 

Al sinds de oprichting van Stichting Pink Promiss, opgericht  in 2012 gaat elke gedoneerde euro en de 

inkomsten uit de entreegelden van het Jaarfeest rechtstreeks naar de stichting Pink Promiss. 

Het grote succes van Stichting Pink Promiss is dat wij het vertrouwen hebben van donateurs en elke 

euro die zij inbrengen, wij aantoonbaar besteden. 

Na verrekening van de kosten en baten kan de stichting door middel van donaties en de 

kaartverkoop van het Jaarfeest, het meerjarige Project financieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


