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Track Record Colourful Pride Nederland 

 

Stichting Colourful Pride Nederland streeft naar een divers, inclusief en gelijkwaardige 

samenleving. Wij vertegenwoordigen de Queer & Trans BIPOC gemeenschap van alle 

leeftijden (ook wel biculturele, zwart en andere LHBTIQ+’ers van kleur genoemd). 

Colourful Pride streeft naar het verhogen van de zelfredzaamheid en het gevoel van 

eigenwaarde binnen deze gemeenschap. Dit doen we door het empoweren van deze 

gemeenschap door middel van weerbaarheidstrainingen, empowerment activiteiten en 

feestelijke evenementen te organiseren. Daarnaast werken wij graag samen met 

organisaties die een overeenkomend doel hebben. 

  

Colourful Pride:  

● creëert safer spaces; 

● Adviseert op gebied van diversiteit en inclusie; 

● organiseert feestelijke evenementen die gericht zijn op het creëren van 

verbinding en het op een veilige manier ontmoeten van gelijkgestemden; 

● organiseert empowerment activiteiten; 

● staat in direct contact met de (BIPOC) LHBTIQ+ gemeenschap; 

● verzorgt fysieke weerbaarheidstrainingen voor de LHBTIQ+ gemeenschap; 

● verzorgt (online) empowerment trainingen; 

● verzorgt trainingen over de LHBTIQ+ gemeenschap voor organisaties; 

● streeft naar meer verbinding tussen BIPOC LHBTIQ+ gemeenschap en hun 

families en vrienden; 

● streeft naar meer verbinding tussen BIPOC LHBTIQ+ers en witte LHBTIQ+’ers; 

● streeft naar representatie in en verbinding van de LHBTIQ+ gemeenschap met 

de rest van de Amsterdamse samenleving; 

● werkt samen aan projecten om de (Caribische) BIPOC LHBTIQ+ers te 

vertegenwoordigen, te empoweren en te ondersteunen. 
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Trackrecord 

 

2010 

19 Mei   Mede-oprichting project Respect2Love  COC Nederland 

   Eerste actieve safe space waar biculturele jongeren  

   gemobiliseerd, empowerment trainingen krijgen en 

   onderlinge steun ondervinden. 

26 Juni   Roze Zaterdag Festival - Respect2Love Stage Amersfoort 

   Het organiseren van een eerste biculturele LHBTIQ+ stage tijdens Roze Zaterdag,  

met het doel de biculturele zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de  

gehele LHBTIQ+ gemeenschap te bevorderen. 

5 Oktober  Ambassadeur Respect2Love    COC Nederland 

   Ambassadeurschap voor het leven. 

 

2011 

23 September  I’m So Into Girls     Club Rain 

   Eerste biculturele  LBTIQ+ women only evenement in Amsterdam  

met het doel de biculturele zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de 

gehele LBTIQ+ gemeenschap te bevorderen. 

2012 

8 November  I’m So Into Girls     Club Home 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

3 Augustus  G.L.O.W.      Odeon Theater 

   (Gay, Lesbian, Openminded & Wild)    

Bicultureel openminded evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie te bevorderen. 

28 September  I’m So Into Girls      Odeon Theater 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

26 Oktober  Openminded Friday     Legend, Almere  

    Bicultureel openminded evenement met het doel de biculturele  
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zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie te bevorderen. 

 

2013 

1 Augustus  Training Diversiteit #Betrue Speak Up!  Nike HQ 

   Een training over het belang van diversiteit 

   en intersectionaliteit en de bewustwording. 

3 Augustus  Respect2Love Boot - Pride Amsterdam  Amsterdam  

   Eerste biculturele LHBTIQ+ jongeren boot met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LHBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

29 November  Girls Night Out     Luminaa 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

 

2014 

26 Januari  Afterparty True Colors (COC NL)   Paradiso 

   Jaarlijkse nieuwjaars fundraising LHBTIQ+ evenement. 

28 Februari  Jukebox 2.0      De Kelder 

   Evenement voor eenieder. 

5 April   Blieve – Women Empowerment                          Undercurrent 

5 April   I’m So Into Girls     Undercurrent 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

23 Mei   I’m So Into Girls – Red Cup Party   Thalia Lounge 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

26 Juli   Ambassadeur Pride Amsterdam   Pride Amsterdam 

   Ambassadeurschap voor het leven. 

2 Augustus  I’m So Into Girls     Hotel Arena 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  
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zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

 

2015 

28 Juni   Empowerment Training Ode aan de Vrouw  Roest, A’dam 

   Empowerment specifiek gericht op alle vrouw door Blieve 

4 Juli   LATCHED      Paradiso 

1 Augustus  Ms.Jones      Tolhuistuin 

Lancering van een nieuw (Caribisch) bicultureel LBTIQ+ women only evenement met  

het doel de biculturele zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de 

gehele LBTIQ+ gemeenschap te bevorderen. 

5 September  LATCHED      Paradiso 

 

2016 

31 Juli   Ms.Jones Stage x Milkshake Festival   Milkshake Festival 

   Eerste biculturele LBTQI+ women only stage op Milkshake Festival. 

 

2017 

2 Maart  ‘Hot Game’ - Sportraad Amsterdam   De Balie, A’dam 

   In samenwerking met Sportraad Amsterdam en De Balie  

om prangende actualiteiten in de sport bespreekbaar  

te maken onder een divers publiek. 

2 Augustus  Ms.Jones Stage x Lekkergaan Festival  Walibi Flevoland 

   Eerste LBTQI+ women only stage in een Nederlands pretpark 

23 Augustus  Ms.Jones Stage x Lekkergaan Festival  Walibi Flevoland 

   Eerste LBTQI+ women only stage in een Nederlands pretpark 

12 Oktober  ‘Hot Game’ - Sportraad Amsterdam   De Balie, A’dam 

   In samenwerking met Sportraad Amsterdam en De Balie  

om prangende actualiteiten in de sport bespreekbaar  

te maken onder een divers publiek. 

25 November  Ms.Jones      Paradiso, A’dam 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 
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2018 

20 Januari  Respect2Love=Love Fest.    Dok Amsterdam 

24 maart  Ms.Jones – Indoor Festival    Dok Amsterdam 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

4 Augustus  Pride Pop Up Party     Martin Social Club 

   Een Pop Up Party met Surinaamse invloeden 

   gericht op verbinding tussen bi-culturele LHBTIQ+’ers  

   en andere LHBTIQ+’ers.  

27 Oktober  Ms.Jones – Halloween Special    Tolhuistuin 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

22 December  Ms.Jones – Christmas Special    Tolhuistuin 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

 

2019 

9 Februari   Ms.Jones – The Love Edition    Tolhuistuin 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

30 Maart  Ms.Jones – Spring Edition    Tolhuistuin 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

1 Juni   Ms.Jones – Caribbean Special    Tolhuistuin 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

27 Juli   Ms.Jones Stage x Milkshake Festival   Milkshake Festival 

   Eerste LBTQI+ women only stage op Milkshake Festival. 
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31 Juli   Empowerment Pride Dinner & Get Together  5&33, Amsterdam 

   Empowerment activiteit gericht op de biculturele LBT+ vrouw. 

2 augustus  Ms.Jones XL Pride Editie    Paradiso 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

16 november  Ms.Jones      Beneej, Dordrecht 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

21 December  Ms.Jones      Tolhuistuin 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement met het doel de biculturele  

zichtbaarheid te vergroten en de sociale cohesie onder de gehele LBTIQ+ 

gemeenschap te bevorderen. 

 

2020    

17 April  Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.  

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  

tijdens de Corona Lockdown. 

24 april  Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.   

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  

tijdens de Corona Lockdown. 

1 Mei   Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.  

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  

tijdens de Corona Lockdown. 

8 Mei    Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.   

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  

tijdens de Corona Lockdown. 

15 Mei   Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.  

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  
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tijdens de Corona Lockdown. 

22 Mei   Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.  

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  

tijdens de Corona Lockdown. 

29 Mei   Ms.Jones Quarantine Party    Online Livestream 

   (Caribisch) Bicultureel LBTIQ+ women only evenement.  

   Gericht op het samenbrengen en ondersteunen van biculturele LBT+ vrouwen  

tijdens de Corona Lockdown. 

24 Juli   Oprichting Colours of Pride Commissie  Pride Amsterdam 

   Als voorzitter van de Colours of Pride Commissie streven naar  

diversiteit en inclusie in de organisatie, in de programmering en  

communicatie naar buiten toe. 

27 Juli   Colours of PRIDE TV     PrideTv / SALTO 

28 Juli   Colours of PRIDE TV     Pride Tv / SALTO 

1-31 Oktober  Colourful Pride x BOB Tegen Borstkanker  Online 

   Inzamelingsactie tegen borstkanker. 

21 Oktober  Empowerment Workshop Mentale Weerbaarheid Shri Laksmi 

   Nee leren zeggen op een biculturele basisschool. 

24 Oktober  Empowerment Workshop Mentale Weerbaarheid Respect2Love 

   Kwetsbaarheid en mentale weerbaarheid aan biculturele LHBTIQ+ jongeren. 

10 November  Wekelijkse Personal Weerbaarheid Training   Amsterdam 

   PT Kickboksen en Fitness voor iedereen met name LHBTQ+. 

 

2021 

11 Januari  Coördinator Regenboog Veiligheid Alliantie  Gemeente A’dam 

   Als co-coördinator ervoor zorgen dat de gemeente goed gevoed  

wordt met informatie op het gebied van signalen die de veiligheid  

van de volledige LHBTIQ+ gemeenschap raken.  

 

 

 

 

 

Sherryl Netteb | www.colourfulpride.nl | sherryl@colourfulpride.nl | 06 – 14 23 28 85 


