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Guiding Principles 
 
 
 
1. De Amsterdam Gay Pride is een festival om te vieren dat een ieder mag zijn wie hij/zij is en mag houden 

van wie hij/zij wil.  
 

2. De Amsterdam Gay Pride is er voor iedereen die zich in dit principe herkent ongeacht zijn seksuele 
voorkeur, gender, geloof of huidskleur. 

 
3. Stichting Amsterdam Gay Pride houdt altijd in gedachten waar wij met de LHBT-beweging vandaan 

komen en zullen altijd aandacht besteden aan groeperingen voor wie en/of landen waar de LHBT-
emancipatie nog in volle gang is of nog moet beginnen.  
 

4. De Amsterdam Gay Pride is een platform voor alle organisaties, partijen, groeperingen, bedrijven en 
personen uit de LHBT-community om zichzelf te kunnen tonen aan de buitenwereld. Ongeacht welke 
scene of sub-scene het betreft. Met andere woorden de stichting zal nooit ofte nimmer optreden als 
“smaakpolitie”.  Zolang de betrokken organisatie en de door haar georganiseerde activiteiten binnen de 
geldende wet en regelgeving vallen zal stichting AGP daaraan ruimte bieden in haar festival. 
 

5. Stichting AGP kent geen partij politieke kleur. Alle partijen die onze principes onderschrijven zijn welkom 
deel te nemen aan de Amsterdam Gay Pride of een samenwerking met ons aan te gaan. 
 

6. Stichting Amsterdam Gay Pride werkt bij voorkeur samen met leveranciers die LHBT-emancipatie op de 
werkvloer stimuleren. Bij de keuze tussen leveranciers zal bij gelijke prijs-kwaliteitverhouding altijd de 
partij met het beste LHBT-beleid de opdracht krijgen. 
 

7. Sponsoren van de Amsterdam Gay Pride dienen een aantoonbaar “diversity en inclusion”-beleid te 
voeren.  
 

8. Stichting Amsterdam Gay Pride werkt nauw samen met de Gemeente Amsterdam en zal te allen tijde 
de goede harmonie proberen te bewaken. 
 

9. Stichting Amsterdam Gay Pride probeert binnen haar mogelijkheden altijd de kosten voor deelname aan 
de botenparade en de kosten voor de organisatie van straat- en pleinfeesten zo laag mogelijk te 
houden.  
 

10. Stichting Amsterdam Gay Pride zal altijd haar best doen om kleinere en/of nonprofit-initiatieven die een 
wezenlijke toevoeging zijn of een behoefte vervullen, te ondersteunen. 
 

11. Stichting Amsterdam Gay Pride zal zich te allen tijde distantiëren van partijen die zich in aanloop naar 
en/of tijdens deelname hebben misdragen en/of blijk hebben gegeven ons eerste principe niet te 
onderschrijven. 
 

12. Stichting Amsterdam Gay Pride stelt zich te allen tijde terughoudend op bij het doen van politieke 
uitspraken tenzij deze gerelateerd kunnen worden aan de organisatie van LHBT-demonstraties en Pride 
in het algemeen of de Amsterdam Gay Pride in het bijzonder.  

 
 
 


