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Bestuur stichting Amsterdam Gay Pride wordt verder uitgebreid  
Twee nieuwe bestuursleden voor Pride Amsterdam 
 
Het bestuur van Stichting Amsterdam Gay Pride wordt verder uitgebreid met twee nieuwe 
bestuursleden. Het zijn Dinah Bons en Glenn Helberg. Met de komst van beide bestuursle-
den is het nieuwe bestuur (sinds mei 2020) van de organisatie nu voorlopig compleet. Eer-
der dit jaar trad het nieuwe bestuur met de eerste vijf bestuursleden al aan, nadat het oude 
bestuur aftrad naar aanleiding van commotie in de media.  
 
Voorzitter Frans van der Avert is buitengewoon verheugd over de komst van de nieuwe bestuurs-
leden. Alle commissies van Pride Amsterdam mochten in eerste instantie twee kandidaten voor-
dragen. Uiteindelijk is een top drie samengesteld en is met die drie kandidaten een gesprek ge-
voerd. “Dinah en Glenn kwamen in deze ronde uiteindelijk het sterkste naar boven. Het zijn echte 
bruggenbouwers met een stevige trackrecord. Kandidaten uit de Trans- en de QTPOC-commu-
nity. Precies wat we nodig hebben. Met hen hebben we nu een evenwichtig bestuur samenge-
steld.”  
 
Volgens de voorzitter is het erg belangrijk dat Pride Amsterdam een stevig bestuur heeft. “Interna-
tionaal staat de Pride-beweging voor een grote uitdaging. Ondanks dat we de strijd voor gelijk-
heid samen zijn begonnen, is er sinds het ontstaan van Pride bijna alleen aandacht geweest voor 
de juridische en emancipatiestrijd van witte homo’s en lesbiennes. Sinds de tweede helft van af-
gelopen decennium probeert Pride Amsterdam inclusiever te zijn en zowel de Trans als de 
QTPOC-community bij de organisatie van haar festival te betrekken. Daarom hebben we ook in-
gezet op kandidaten uit deze community’s.”  
 
Dinah Bons 
Dinah Bons is een echte duizendpoot. Op 21 jarige leeftijd begon zij haar leven als activiste. Ze 
maakt deel van de zwarte en latino jeugdgroep Act Up New York’s. Vandaag de dag vertegen-
woordigt ze de rechten van LHBTIQ+, trans en bi-culturele vrouwen in de politiek. Zij was strate-
gisch directeur van Transgender Europa in Berlijn. In Nederland is zij voorzitter van de bi-culturele 
transorganisatie Trans United Nederland en heeft zij zich ingezet voor de HIV Vereniging Neder-
land. In 2019 werd ze Ambassadeur van Pride Amsterdam. In februari van dit jaar ontving ze de 
Winq Diversity Award voor haar pragmatische en vernieuwende projecten. Zo richtte ze zelf een 
kliniek op voor trans-mensen die in de reguliere zorg – onder andere vanwege de veel te lange 
wachtlijsten - moeilijk terecht kunnen. 
 
Glen Helberg 
Glenn Helberg is een Curaçaos-Nederlands psychiater en activist. Helberg studeerde genees-
kunde aan de Universiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als huisarts op Curaçao. Hij zet 
zich in voor de positie van Antillianen, was voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie 
Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en voorzitter van 
de Denktank Sociale Cohesie in Zeeburg. In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen 
en Arubanen in Nederland en de rest van het Koninkrijk der Nederlanden. In 2019 werd de Black 
Achievement Award oeuvreprijs aan hem toegekend.  
 
Naast de nieuwe bestuursleden Dinah Bons, Glen Helberg en voorzitter Frans van der Avert zitten 
ook in het bestuur: Carlien Roodink, Jonathan Oron, Geneviève Lieuw en Huib Wurfbain. Met 
Pride Amsterdam vieren we het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Met het 
negen dagen durende festival wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het alge-
meen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBT’s in het bijzonder, waar ook ter werel 


