SHK update 2/2020

SHK Update 4/2020

Voorwoord van de voorzitter:
Weer een nieuwe nieuwsbrief! Dit keer wat vroeger dan jullie gewend zijn. Maar we hebben dan ook veel
aan te kondigen. Maar eerst even terugkijken: wat hadden we weer graag met de Defensietop en jullie als
achterban van gedachten willen wisselen over LHBT-zijn binnen Defensie. De minister stond al in de
startblokken om ons half oktober weer met een ontbijt te verwelkomen, maar net in die week werden de
Covid-maatregelen aangescherpt en ging het (fysieke) feest niet door. Wel was ik erg blij met de gesproken
boodschap die de minister, de staatssecretaris en de CDS hadden opgenomen waarin zij het belang van
LHBT binnen Defensie nog maar eens benadrukten. Ook werden op diverse defensie-locaties de
regenboogvlaggen weer gehesen.
En dan nu de toekomst! Die ziet er smakelijk uit, mag ik wel zeggen. Het bestuur van de SHK heeft namelijk
de hand weten te leggen op een grote partij exemplaren van de Marinierskalender 2021! We hadden zoiets
van: als jullie zulke mooie mannen op de foto zetten, dan willen wij er ook van kunnen genieten. Het Korps
heeft het ons gegund om deze aan onze achterban te gaan verkopen! Vanaf a.s. maandag 08:00 uur kun je
ze bestellen via de gloednieuwe webshop van de SHK op www.shk.nl. Bestuurslid Gabriel heeft tot diep in de
nacht zitten puzzelen met onze site om die ook verkoop-geschikt te maken. En dat is gelukt. De opbrengsten
gaan trouwens naar een aantal goede doelen. Wees er snel bij, want uit eigen ervaring weet ik dat de
kalenders vorig jaar heel snel op waren!
En nog meer nieuws. Sandra Keijer, onze vicevoorzitter, is in 2010 toegetreden tot het bestuur van de SHK en
sinds 2011 onze vicevoorzitter. Hiermee is zij ook het langstzittende bestuurslid van de SHK. Zij gaat in januari
het slaperige Amsterdam verruilen voor het bruisende New York! Komende twee jaar zal zij daar worden
geplaatst bij het HQ van de Verenigde Naties. Als voorzitter zit ik nu al met m’n handen in het haar, want
eigenlijk is Sandra volkomen onmisbaar voor de SHK. Jarenlang stond ze aan het hoofd van de organisatie
van de Defensieboot tijdens de Gay Pride. Maar minsten zo belangrijk, maar misschien minder zichtbaar
voor jullie, was haar enorme netwerk en gedrevenheid om in Den Haag zaken voor elkaar te krijgen. Onze
aanklacht tegen de Nashville-dominee was er echt niet geweest zonder haar (hierover trouwens een korte
update in dit nummer)! Sandra gaat gelukkig niet helemaal weg. Ook vanuit New York blijft ze betrokken. En
ik zie haar nog wel een retourtje New York Amsterdam nemen tijdens de volgende Amsterdamse Canal
parade…
Nog meer nieuws op personeelsgebied: velen van jullie hebben afgelopen jaar samengewerkt met Jerry. Hij
heeft dan ook keihard gewerkt om de SHK naar een hoger niveau te tillen, ondanks de tegenwerking van
Covid-19 op de organisatie. Jerry reed afgelopen jaar stad en land af om de naamsbekendheid van de SHK te
vergroten, collega’s te helpen en projecten te organiseren. Het mooiste voorbeeld is zonder twijfel het SHK
fotoproject! Jerry konden we via een reservisten-constructie 4 dagen in de week aan ons binden, maar het
voelde alsof hij 6 dagen in de week voor de SHK bezig was! Jerry gaat dat iets terugschroeven omdat hij per 3
januari een mooie nieuwe functie heeft bij de KMAR. Gelukkig blijft hij zich vanaf het nieuwe jaar nog wel
een dag in de week inzetten voor de SHK!
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Beste SHK’ers,

Hartelijke groet,
1
Jaus Müller
Voorzitter SHK

SHK poster “Wees trots op wie je bent!”
“Heb jij de poster al zien hangen op de locatie waar je werkzaam bent?” Het is een vraag die de SHK Netwerkers veel
aan elkaar gesteld hebben.
Natuurlijk is iedereen veel minder op de locatie zelf aanwezig gedurende de Corona crisis. Maar als je er dan toch moet
zijn, loop dan zeker even langs de openbare ruimtes op de defensielocaties om de SHK Poster te bekijken. Ik ben
ontzettend trots op de netwerkers en t-buddy’s die tijd vrij hebben gemaakt om naast hun reguliere werk er voor te
zorgen dat de posters op alle 72 Nederlandse Defensie locaties hangen!
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Bij de SHK zijn door de achterban diverse aanvragen geweest om extra posters
te krijgen voor op bijvoorbeeld de eigen werkplek. De gedrukte posters zijn
inmiddels allemaal verspreid over de locaties en niet meer op voorraad. Wil je
een SHK poster hebben voor op je eigen werkplek? SHK Netwerkers kunnen
deze digitaal downloaden in de netwerkersomgeving op shk.nl.
Geen netwerker, maar toch graag een poster? Stuur ons dan een e-mail en wij
sturen de poster (hoge resolutie) digitaal naar je toe, zodat je het zelf kunt
printen en op je eigen
werkplek kunt
hangen.

Want “Trots zijn op wie je bent” als persoon, dat geldt voor
ons allemaal... Een mooie intentie om eens naar jezelf uit te
spreken... En bij stil te staan…

Jerry van Dam
Bestuurslid SHK
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International Coming Out Day 2020
Wereldwijd wordt op International Coming Out Day (ICOD, 11 oktober) de regenboogvlag gehesen. Ook dit jaar
wapperde de regenboogvlag op verschillende Defensielocaties, waaronder de NLDA-locaties.
Door de toename van het aantal Corona-besmettingen is Coming Out Day helaas in de oorspronkelijk opzet komen te
vervallen. Maar dat betekent niet dat deze dag geheel ongemerkt voorbij is gegaan in onze organisatie.
Zo hebben de Minister en de Staatssecretaris van Defensie de vrijdag voor ICOD de regenboogloper uitgerold op het
ministerie in Den Haag en een videoboodschap ingesproken.
Ook de CDS heeft een videoboodschap ingesproken en hierin het belang uitgesproken van jezelf kunnen zijn binnen
onze organisatie.
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Benieuwd naar de videoboodschap van de CDS, de Minister, en de Staatssecretaris? bekijk deze via deze link.
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Ook bij collega’s in uitzendgebied is aandacht besteed aan ICOD. Zo heeft SHK-supporter Luut de Nederlandse vlag op
het NSE bord op 11 Oktober vervangen door een regenboogvlag. Op deze manier heeft hij het onderwerp
bespreekbaar gemaakt. De SHK’ers die op dit moment op uitzending zijn hebben vanuit de SHK een kleinigheidje
ontvangen rond 11 Oktober.
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Geweldig is ook de actie die de Paresto-collega’s van het Infanterie Schiet Kamp (ISK) in de Harskamp de vrijdag voor
Coming Out Day uitvoerden. Ze droegen allemaal de SHK-regenboog-keycord en droegen op deze manier zichtbaar
bij aan het bespreekbaar maken van jezelf kunnen zijn!

Korps Mariniers kalender 2021

Het thema van deze kalender is het onderscheidend vermogen van het korps:
vechten op de grens van land en water, ofwel ‘amfibisch’.
Want mariniers zijn direct inzetbare militairen van de Koninklijke Marine die vechten op de grens van
land en water. Altijd, overal en onder de zwaarste omstandigheden.
Om niet mis te grijpen zet daarom de 16e je wekker vòòr 08:00 uur en voorkom teleurstelling.
Reserveren is niet mogelijk en op = echt op (maar hou dan vooral onze speciale acties in de gaten)!
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Vanaf maandag 16 November 2020, 08:00 uur start de verkoop van de inmiddels beroemde Korps
Mariniers kalender 2021. Vorig jaar was de kalender binnen 24 uur uitverkocht.
Ook dit jaar is de verwachting dat er een enorme run op de prachtige kalender zal zijn! Omdat de
teleurgestelde gezichten van een aantal SHKérs nog op ons netvlies staat gebrand hebben wij geweldig
nieuws…. Wij hebben het exclusieve recht voor de verkoop van 150 Mariniers kalenders weten te
bemachtigen! Wij gaan een aantal kalenders voor speciale acties gebruiken waarover later meer). Het
grootste deel gaan wij verkopen via onze eigen website shk.nl, waarop wij een heuse webshop hebben
ingericht. Met de aankoop van een kalender steun je de goede doelen die het Korps Mariniers
heeft gekozen, zoals “Help ze thuiskomen”; Bartimeus in Doorn; Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam;
Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers; Stichting Hulphond en een aantal goede doelen op de Antillen.
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Update klacht Nashville
Zoals jullie weten hebben wij, namens de SHK en haar achterban, vorig jaar een klacht ingediend tegen de
krijgsmachtpredikant die de zogenaamde ‘Nashville-verklaring’ had ondertekend met naam en functie.
Onze klacht (en die van twee individuele personen) is behandeld door een Klacht Advies Instantie (KAI).
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Het lastige in deze klachtprocedure is dat wij geheimhouding over de klachtprocedure hebben moeten
beloven. Dat is in onze situatie heel vervelend, want wij vinden dat wij hierover met jullie moeten kunnen
communiceren. Zowel het karakter van de klachtprocedure, als de privacy van de beklaagde, verzet zich hier
echter tegen. Hier hebben we met verschillende personen en instituties over gesproken, want wij vinden dit
eerlijk gezegd erg frustrerend, maar het dient geen doel om juridisch te worden aangeklaagd als SHK. Toch
willen we jullie wel graag op de hoogte stellen van het proces, ook of juist omdat zich dit achter de schermen
afspeelt.
De behandeling van onze klacht kostte een aantal maanden. De uitspraak van de KAI is in de vorm van een
advies van de commissie aan het Hoofd Geestelijke Verzorging geleverd. Wij hebben een aantal gesprekken
gevoerd met het Hoofd GV. Ook hebben wij ons gericht tot de minister en de staatsecretaris.
Laat duidelijk zijn dat wij (nog) niet tevreden zijn met de inhoudelijke behandeling van de klacht.
Onze afspraak met de Staatssecretaris in maart is door COVID-19 geannuleerd. Half september hebben wij
alsnog met haar gesproken.
Wij hebben met name besproken welke impact het ondertekenen van de Nashville verklaring door de
krijgsmachtpredikant voor onze achterban heeft gehad. Voor ons is belangrijk dat we met onze organisatie
kijken hoe verschillen in denkbeelden begrensd worden door het verbod op discriminatie. Hoe de veilige
werkomgeving zich verhoudt tot expliciete uitspraken die voor ons sterke gevoelens van onveiligheid
veroorzaken. Wat de betekenis is van de gedragscode van defensie en hoe dat uitwerkt in de praktijk.
Met de staatssecretaris hebben we hierover een goed gesprek gevoerd, waarbij wij ons luisterend oor en
veel begrip vonden. Wij hebben een aantal afspraken gemaakt om een aantal zaken uit te werken en
binnenkort weer bijeen te komen. We hopen jullie daarna inhoudelijk meer te kunnen vertellen over
mogelijke opties en maatregelen.
Dank voor jullie geduld en begrip.
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Wij blijven opstaan tegen mensen, functionarissen of instanties die ons als LHBT+groep buitensluiten en
discrimineren. Omdat wij het waard zijn en omdat bij defensie geen ruimte mag zijn voor discriminatie en
buitensluiting!
Jaus en Sandra

Heel SHK bakt

“Spread the rainbow, not corona”

In het verleden hadden we netwerkdagen en andere leuke activiteiten waarbij we elkaar konden zien en
steun konden vinden. Dagen waarop we met elkaar konden sparren en van elkaar konden leren.
Momenten waarin we konden verbinden.
Dit jaar ziet de wereld er heel anders uit. Als bestuur van de SHK doen we ons uiterste best om met jullie
verbonden te blijven. We proberen op creatieve manieren én corona-proof de regenboogkleuren te
verspreiden. Hoe kan dit nou beter dan door tijdens een (semi-)lockdown met druilerig weer regenboog
cupcakes te bakken? Ga jij de uitdaging aan om de mooiste cupcakes van de SHK te maken?
Tijd voor “De Eerste SHK Bake Off” onder leiding van Meesterbakker en SHK-bestuurslid Evi v/d Linden!
Dus, ga aan de slag in de keuken en stuur foto’s van je mooiste creaties voor 15-12-2020 naar
shk_defensie@icloud.com. Wie weet staat jouw cupcake de volgende keer in de SHK Update.

SHK-bakkers klaar? Bakken maar!
Regenboog cupcakes
Deze cupcakes zien er niet alleen fantastisch uit en smaken ook nog eens goed.
De botercrème is optioneel maar maakt de cupcake wel helemaal af,
vooral als je ze daarna besprenkelt met een topping naar keuze!
Het recept is goed voor 8-12 cakejes, afhankelijk van de grootte van je vorm. De
voorbereiding kost 30 minuten en na 20-25 minuten in de oven zijn ze klaar!
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De meiden van Instagramaccount “Once Upon A Journey” zijn zo lief om regenboog recepten met ons te
delen. Op www.vegarecepten.com vind je nog veel meer leuke recepten!

Wat heb je nodig?
Voor de cupcakes:
 125 gram boter of margarine (op kamertemperatuur)
 125 gram kristalsuiker
 125 gram zelfrijzend bakmeel
 2 eetlepel melk (op kamertemperatuur)
 2 eieren (op kamertemperatuur)
 (gel) kleurstof in de kleuren paars, blauw, groen, geel, oranje en rood (je kunt paars, groen en
oranje maken van blauw, geel en rood).
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Je vindt deze bij grotere supermarkten zoals Jumbo of Albert Heijn maar ook bij Blokker, Action en
Xenos. Wie ze liever bezorgd heeft, bestelt ze eenvoudig op Bol. Er volgen nog meer
regenboogrecepten, dus het loont om ze aan te schaffen!

SHK UPDATE 4/2020

Voor de vanille botercrème:
 170 gram boter of margarine (op kamertemperatuur)
 75 gram poedersuiker
 2 theelepels vanille extract
 3 eetlepels melk
 snufje zout
Instructies
Verwarm je oven voor op 170 graden.
Snij de boter in kleine stukjes en doe in een grote kom. Voeg de suiker toe en mix met een mixer en kloppers
op middelhoge snelheid tot een luchtige massa.
Voeg de eieren 1 voor 1 toe. Mix vervolgens het beslag weer op middelhoge snelheid. Voeg daarna in kleine
beetjes het zelfrijzend bakmeel toe en als laatste het melk. Mix het beslag nog 1 minuut door, zodat alle
ingrediënten goed door elkaar gemixt zijn.
Verdeel het beslag in gelijke delen over 6 verschillende kommetjes. Kleur elke kom met je (gel) kleurstof in
paars, blauw, groen, geel, oranje en rood. Doe een klein beetje kleurstof in de kom en meng door elkaar. Je
kunt altijd extra kleurstof toevoegen mocht de kleur nog niet goed zijn.
Gebruik een klein lepeltje om het beslag in de cupcake vormen te doen. Begin met een laagje paars,
vervolgens blauw, groen, geel, oranje en rood. Vul het vormpje voor niet meer dan ⅔.
Zet in de oven en bak in 20-25 minuten op 170 graden gaar. Open de ovendeur niet tussendoor, want dan
kunnen de cupcakes inzakken. Na 20 minuten bakken kun je met een satéprikker kijken of ze goed zijn. Plakt
er beslag aan je prikker, dan is de cupcake nog niet klaar.
Botercrème
Maak ondertussen de vanille botercrème klaar. Klop de boter in een kom luchtig en smeuïg (in 2-3 minuten
op middelhoge snelheid). Voeg vervolgens de poedersuiker, vanille extract, melk en zout toe. Mix in 3
minuten samen op hoge snelheid tot een luchtige crème.
Is de botercrème te dik? Voeg een beetje melk toe. Is de botercrème te dun? Voeg een beetje poedersuiker
toe. Laat de cupcakes afkoelen voordat je ze met botercrème versiert. Als de cupcakes zijn afgekoeld, doe de
botercrème in een spuitzak en decoreren maar!
Het enige wat je nog te doen staat is een foto maken en deze naar ons op te sturen!.
Je mag natuurlijk alle cupcakes alleen op eten maar wat is er nou leuker dan delen?
Spread the rainbow, spread the love!
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Evi van der Linden
Bestuurslid SHK

Vice-voorzitter Sandra Keijer naar NYC
Per 1 januari wordt onze vice-voorzitter Sandra Keijer voor twee jaar geplaatst als ‘Office Program
Manager/Expert on Police Performance’ bij het Department for Peace Operations aan de het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City, VS.
Zij gaat werken in een klein team, dat onderzoekt in missiegebieden wat verbeterd kan worden in de
uitvoering van de door de Veiligheidsraad verstrekte mandaten voor de betreffende vredesmissies.
Sandra zal hierbij de rol van expert op het gebied van politieprocessen vervullen. Daarnaast kijkt het team
naar de safety, security en het welzijn van het geüniformeerd personeel in de missies. Het tea, adviseert
over integratie van de ‘lessons learned’ en ‘best practices’ in vredesoperaties en valt direct onder de
Under-Secretary-General van het Departement voor Peace Operations (DPO).

Natuurlijk is deze functie en de afstand lastig te combineren met het vice-voorzitterschap van de SHK.
Sandra zal die taken dan ook overdragen aan bestuurslid Tina Tuiten. Tina is supergemotiveerd en
heeft de steun van het hele bestuur om deze rol op zich te nemen. Sandra zal betrokken blijven bij de SHK,
in wat voor rol en in welke vorm wordt nog bedacht.
Sandra en Tina: heel veel succes in jullie nieuwe rol!
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Een prachtige en belangrijke functie en we kunnen vanaf januari spreken over “onze vrouw in New York
City”.
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SHKado tips voor de feestdagen!
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Hoewel de kerststress dit jaar minder zal zijn dan in andere jaren hebben wij bij de SHK al wat ‘virtual
window shopping’ gedaan. Dus heb je slapeloze nachten over wie of wat er dit jaar allemaal de boom in
kan... geen paniek, check snel onderstaande pagina`s vol inspiratie. Van te gekke kerst ornamenten tot aan
een hippe regenboog-vlag regencape! Kortom “Alles wat je zoekt vind je in de SHK Update”
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Buy me here!! Gebruik code: PRIDE4SHK en ontvang 15% korting. Exclusief voor SHKérs!
Producten die al een korting hebben en de prepaid kaarten zijn uitgesloten. De kortingscode is geldig
tot en met 31-12-2020

Buy me here!!
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Deze te gekke items koop je hier!!

Buy me here!
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Meer informatie klik hier!

Aankomende evenementen:
Ondanks dat nog we nog een onzekere periode in het vooruitzicht hebben met de corona maatregelen,
hebben wij er toch voor gekozen om een evenementenplanning 2021 op te stellen.
Door deze onzekere periode kunnen evenementen ook nog enkele dagen voor aanvang worden
geannuleerd. Voor actuele informatie omtrent onderstaande evenementen: bezoek onze website kort voor
het evenement start.

26-02-2021 | SHK netwerkdag
07-04-2021 | LHBT+ Conferentie
08-04-2021 | LHBT+ Conferentie
09-04-2021 | LHBT+ Conferentie
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04-05-2021 | Nationale Herdenking - Homomonument Amsterdam
17-06-2021 | Grebbeberg Masters
17-06-2021 | Transgender Conferentie
18-06-2021 | Transgender Conferentie
20-07-2021 | Nijmeegse Vierdaagse
21-07-2021 | Nijmeegse Vierdaagse (Roze Woensdag)
22-07-2021 | Nijmeegse Vierdaagse
23-07-2021 | Nijmeegse Vierdaagse
31-07-2021 | Pride Amsterdam - Pride Run
07-08-2021 | Pride Amsterdam - Canalparade
11-10-2021 | International Coming Out Day (ICOD)
24-11-2021 | LHBT+ Conferentie
25-11-2021 | LHBT+ Conferentie
26-11-2021 | LHBT+ Conferentie
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