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Middenbeemster, 8 december 2015 
 
 
Betreft: klacht afhandeling brieven aan wethouder en burgemeester 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Beemster,  
 
U heeft er vast in de krant over gelezen. De transgender jongen die geweigerd is als lid bij de West 
Beemsterse Sportvereniging (WBSV). De uitspraak heeft in het NHD gestaan alsmede een groot artikel 
over ons gezin waarin de namen gefingeerd waren. Die jongen is mijn oudste zoon.  
 
In dit hele proces, dat nagenoeg een jaar geduurd heeft, heb ik mij altijd gerealiseerd dat er uit angst, 
veroorzaakt door een gebrek aan kennis en ervaring met transgenders, gereageerd is. Ik heb mij altijd 
gerealiseerd dat het belangrijk was om in gesprek te komen om uit te leggen dat het eigenlijk net mensen 
zijn.  
 
Als bijlage bij deze brief stuur ik ook een overzicht van de door mij genomen stappen en waar het in 
resulteerde. Hierin zult u lezen dat ik op 22 oktober 2014 een brief heb gestuurd aan wethouder Zeeman. 
Enkele dagen tevoren had ik telefonisch een afspraak gemaakt. De gemeente verstrekt subsidie aan een 
vereniging die zich schuldig maakte aan schending van een fundamenteel, en ook heel actueel, grondrecht. 
Namelijk het verbod op discriminatie en uitsluiting.  
Bewust heb ik een afspraak gemaakt. In al mijn stappen heb ik zorgvuldig getracht om netjes te werk te 
gaan. Graag had ik in 10 a 15 minuten aan wethouder Zeeman uitgelegd wat er speelde voor ik haar het 
dossier overhandigde. Ik maak er geen geheim van dat ik woest was toen mevrouw Zeeman de afspraak 
liet afbellen. Daar sta je dan met je goede gedrag! En als kers op de taart kreeg ik de “tip” dat ik melding 
moest maken bij Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. Blijkbaar is deze maatschappij volledig 
ingesteld op mensen die direct hoog van de toren blazen en direct overal hun beklag doen. Ik voelde mij 
als persoon die er op volwassen manier probeert uit te komen volkomen geschoffeerd. Mijn brief, met in 
de bijlage mijn dossier tot dan toe, heb ik per e-mail aan wethouder Zeeman gestuurd. Die brief is zeer 
gepeperd, maar blijkbaar vond mevrouw Zeeman het niet waard op mijn brief te reageren. Tot op de dag 
van vandaag heb ik niets van haar vernomen.  
 
Uiteindelijk was ik genoodzaakt het door te voeren tot een klacht bij het College voor de Rechten van de 
Mens (CRM). Ik kan u zeggen, geen gemakkelijke stap! Eind mei 2015 ben ik door het CRM in het gelijk 
gesteld. De toenmalig secretaris van WBSV heeft ter zitting om adviezen gevraagd en deze heeft hij 
gekregen in de uitspraak. Die is heel duidelijk. De club had direct open moeten staan voor mijn verzoeken 
om een gesprek.  
 
Het stak mij toch wel dat ik vanuit de gemeente niets heb gehoord. Daarom heb ik op 27 mei 2015 de 
uitspraak per mail naar burgemeester van Beek gestuurd. Niet verrassend, maar ook hier heb ik niets op 
gehoord.  
 
Nu probeer ik mij de afgelopen tijd weer wat beter in de Beemster politiek te verdiepen. Inmiddels heb ik 
een aantal stukken gelezen waardoor ik na wat dubben toch heb besloten u deze brief te sturen.  
 
In de eerste plaats lees ik in het stuk “2.20151027 brief college stand van zaken maatschappelijk 
beleidskader.pdf” (Gemeenteraad 10 november 2015, agendapunt 6, brief 2) onder punt 3 dat 
bevordering van sport onder jeugd een van uw speerpunten is. In dit licht beschouwd is het wonderlijk dat 



u nooit geïnformeerd heeft naar de duidelijke discriminatie van mijn zoon.  
 
Gedurende dezelfde vergadering is bij punt 10 het Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 
2016 besproken. Ik heb de bijbehorende stukken gelezen en zie dat: 
a) WBSV net als in 2015 ook in 2016 op €3650 subsidie kan rekenen 
b) een bedrag van €3255 begroot is bij het kopje “Anti-Discriminatie” 
 
Al met al heb ik enkele vragen voor uw raad.  
1. Wat vindt u van het feit dat mevrouw Zeeman een afspraak met mij weigerde? 
2. Wat vindt u van het feit dat mevouw Zeeman nooit op mijn brief van 22 oktober 2014 heeft 
gereageerd? 
3. Wat vindt u van het feit dat een sportvereniging dat u subsidieert een kind discrimineert? 
4. Wat vindt u van het feit dat ik nooit een antwoord op mijn brief van 27 mei 2015 aan burgemeester van 
Beek heb gehad? 
5. Hoe verklaart u dat er zoveel geld in Anti-Discriminatie wordt gestoken terwijl u een grove discriminatie 
(van een kind nota bene!) in uw gemeente volkomen negeert? 
 
Bij deze brief stuur ik u de volgende bijlagen mee: 
1. Een overzicht van de door mij genomen stappen.  
2. Mijn brief dd 22 oktober 2014 aan wethouder Zeeman.  
3. Mijn brief dd 27 mei 2015 aan burgemeester van Beek. 
4. De geanonimiseerde versie van de uitspraak.  
De overige stukken lijken mij in deze niet van toepassing, maar indien er oprechte interesse is in het 
verloop van deze gehele zaak ben ik bereid u hier inzage in te geven.  
 
Heel bewust stuur ik mijn brief aan u allemaal persoonlijk. Ik vind het namelijk nu wel eens tijd voor een 
antwoord vanuit de gemeente. Gedurende het gehele proces met WBSV heb ik tot doel gehad duidelijk te 
maken dat transgenders gewoon mensen zijn. Ze hebben alleen een bijzondere “afwijking”. Ik hoop dat uw 
gemeenteraad deze klacht niet alleen als klacht ziet, maar ook als kans om van heel dichtbij te horen wat 
het betekent om transgender te zijn en wat het betekent voor de familie. Heel graag draag ik mijn steentje 
bij aan uitleg en acceptatie van niets anders dan onze medemens.  
 
Met vriendelijke groet,  
Kirsten Visser 
Meerhoeve 19 
1462 PP  Middenbeemster 
e: kaatje1975@gmail.com 
m: 06-13782868 
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