
Voorbeelden voor social media posts 
Deze posts kun je gebruiken voor op social media. Ter inspiratie, of gewoon één op één overnemen! 
 
Coming out day (11 oktober) 
 
Post 1: 
Op 11 oktober is het Coming Out Day! Deze dag wordt er speciale aandacht besteed aan het moment 
waarop LHBTIQ+ mensen openlijk voor hun gender en/of seksuele identiteit uitkomen. Als [naam 
club] wij steunen deze dag!  
 
#comingoutday #alltogethernaamclub 
 
(Met bijvoorbeeld afbeelding regenboogvlag/regenboogband erbij) 
 
Post 2: 
Hang jij ook de regenboogvlag uit voor Coming Out day? Laat het zien! Dinsdag 11 Oktober is het 
Internationale Coming Out day, een dag die in het teken staat van uit de kast komen. Over het hele 
land worden regenboogvlaggen uitgehangen om diversiteit in gender en seksuele oriëntatie te 
vieren. Ook wij doen hieraan mee!  
 
#comingoutday #alltogethernaamclub 
 
(Met afbeelding hijsen van de regenboogvlag erbij) 
 
Post 3: 

National Coming Out Day | 11 oktober  
Als vereniging vinden we het belangrijk een veilige en positieve omgeving te bieden aan iedereen. 
Sporters, trainers, coaches, scheidsrechters, vrijwilligers en fans. Bij ons is iedereen welkom! Daarom 
besteden we als [naam club] natuurlijk aandacht aan de jaarlijkse Coming Out Day op dinsdag 11 
oktober! 
 
#comingoutday #alltogethernaamclub 
 
(Met bijvoorbeeld afbeelding club met op achtergrond regenboogvlag) 
 
 
All Together Challenge 
 
Post 1: 
ᴡɪᴊ ʜᴇʙʙᴇɴ ᴇᴇɴ ʙᴀɴᴅ. ᴍᴇᴛ ᴇʟᴋᴀᴀʀ. 
 
Om aandacht te geven aan diversiteit en de boodschap 'sport voor iedereen' draagt sportend 
Nederland rondom de internationale Coming Out Day van 11 oktober 2022, massaal de 
regenboogband. De actie is onderdeel van de All Together Challenge – een initiatief van de Alliantie 
Gelijkspelen. Vele sportbonden hebben hun medewerking aan de actie toegezegd en de band wordt 
in diverse topcompetities gedragen.  
 
#regenboogband #alltogethernaamclub #alltogethergroningen 
 
(Met bijvoorbeeld afbeelding arm met regenboogvlag. Nog leuker: maak een filmpje met behulp van 
de instructie uit de mediakit) 



 
 
Post 2: 
Dit weekend dragen wij de regenboogband! Om aandacht te geven aan diversiteit en de boodschap 
'sport voor iedereen' draagt sportend Nederland rondom de internationale Coming Out Day van 11 
oktober 2022, massaal de regenboogband. Ook [naam club] doet hieraan mee. 
 
Post 3: 

Sporten moet voor iedereen fijn en toegankelijk zijn. Als onderdeel van de Alliantie Gelijkspelen 
zetten wij ons daarom in om LHBTI+ acceptatie binnen de sport te bevorderen. En doen wij ook 
mee aan de All Together Challenge. Om te laten zien: sporten is voor iedereen.  
 
#alliantiegelijkspelen #alltogethergroningen 
 
(Met bijvoorbeeld afbeelding arm met regenboogvlag. Nog leuker: maak een filmpje met een quote 
van voorzitter/aanvoerder waarom de club meedoet aan de Challenge. Gebruik hiervoor de 
instructie uit de mediakit.) 
 
 
 
 


