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Verslag Algemene Ledenvergadering COC Midden-Nederland 
 

Datum:  dinsdag 1 december 2015, 20:00 uur 

Locatie: Louis Hartloopercomplex te Utrecht 

Status:  Definitief 

Versiedatum: 27-3-2016 

 

Aanwezigen 

 

Bestuur:  

Erick Valk (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Serieke Kloet (secretaris), Robert Paul Balder 

(algemeen bestuurslid), Ivan Henczyk (algemeen bestuurslid).  

 

Leden (34): 

x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x. 

 

Gasten (6):  

x, x, x, x, x, x. 

 

Afmeldingen (3): 

x, x, x. 

 

1. Opening 

Voorzitter Erick Valk opent de vergadering. Er zijn 40 aanwezigen (34 leden (inclusief bestuur) en 6 

gasten). 

 

2. Vaststellen van de agenda en instellen van het stembureau 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

Erick geeft toelichting op de procedure voor het vinden van bestuursleden. De werving van het 

schaduwbestuur is al vroeg begonnen en ze zijn al een paar keer bij elkaar gekomen. Er is ruim tijd 

gemaakt voor de werving zodat er een groep gevonden kon worden die bij elkaar past. Jakko geeft aan 

dat hij misschien niet een volledig termijn van 2 jaar zal afmaken, maar wel minimaal 1 jaar. Bij de 

bestuursverkiezing zal gebruik worden gemaakt van stembriefjes. x en x zullen als stembureau optreden. 

 

3. Verslag van de ALV van 14 april 2015 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

4. Nieuws van de vereniging 

 Het bestuur heeft weer een aantal burgemeesters bezocht. De burgemeester van Spakenburg vond 

het bijzonder dat we nu pas langskwamen en stond erg open in het gesprek. Ook het gesprek in 

Veenendaal, de dag voor de eerste rainbow-walk, ging goed. Bij het veiligheidsoverleg was men 

verbaasd dat we zo snel binnen zijn gekomen.  

 Er is een gesprek geweest met COC NL. Zij gaan meer aandacht geven aan goed draaiende 

verenigingen, samenwerking en landelijke labels. Ze waren ook aanwezig bij de jubileumreceptie. 

 Het jubileumjaar is bijna ten einde. De jubileumreceptie was zeer geslaagd. De tentoonstelling 

gaat nog naar Vleuten-De Meern. 
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 Op 4 mei is er namens het COC Midden-Nederland een krans gelegd in Culemborg, Utrecht en 

Nieuwegein.  

 Op 12 september is er een dag georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken. Theater aan Z heeft 

een voorstelling gegeven, we hebben afscheid genomen van Simon (50+) en Ard (JU) die nog op 

zoek is naar een opvolger. Het aansluitende diner was gezellig en de reacties zeer positief.  

 Coming Out Dag was 12 oktober en er is weer een roze ontbijt geweest en de vlag is gehesen bij 

het gemeentehuis. Op vele plekken in de regio is de regenboogvlag gehesen, zoals bij andere 

gemeentes en bij sportverenigingen. COC Nederland gaat minder inzetten op Coming Out Dag en 

meer op International Day Against Homophobia (17 mei).  

 In de kerkzaak heeft het OM vastgesteld dat er een strafbaar feit is gepleegd. Met het OM willen 

we een persbericht uitbrengen, maar de kerk overlegt nog met hun advocaat of ze daartegen in 

protest gaan. De boete voor de kerk is maar 350 euro. In de FC Utrecht zaak is geen 

strafvervolging omdat er te laat aangifte is gedaan en onvoldoende bewijs is. In de toekomst zal er 

dus eerder aangifte gedaan moeten worden en helpt het om een getuige te hebben.  

 Autimeet Pink heet nu AutiRoze. De focus ligt meer op belangenbehartiging en zichtbaarheid 

binnen de roze en de autisme wereld, dan ontmoeting. Ivan is coördinator geworden. 

 De media- en evenementengroep is opgeheven. 

 Jong&Out Amersfoort is in het leven geroepen en daarmee is er een nieuwe coördinator 

aangesteld: Grethe. Het team van Jong&Out bestaat nu uit Laura (teamcoördinator), Suzanne 

(coördinator Jong&Out Utrecht) en Grethe (Jong&Out Amersfoort). Utrecht zit rond de 50 

deelnemers per keer en Amersfoort zag op korte termijn al een groei van 9 naar 17 deelnemers 

door effectieve promotie.  

 Op de Algemene Vergadering van COC Nederland is de Code Goed Gedrag besproken. In het 

plan zit het aanstellen van een paar vertrouwenspersonen die voor alle verenigingen beschikbaar 

zijn (wij hebben er al een), een klachtencommissie en een statutaire wijziging rondom een code 

goed gedrag. Hierover horen we in april meer. Er zijn wat andere COC’s die het moeilijk hebben 

met subsidie en hun financiën, zoals Rotterdam (aanbesteding) en Zwolle (pand).  

 We hebben een raamcontract afgesloten met de Silokerk waar we inmiddels diverse werkgroepen 

huizen, zoals Prettig Anders en roze 50+. We hebben een vast tarief afgesproken en reserveringen 

voor een jaar gedaan. In buurthuizen kunnen we helaas niet meer huren voor een laag tarief.  

 

5. Vaststellen jaarplan en begroting 2015 

 Als eerste wordt het jaarplan doorgenomen. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over deze 

hoofstukken, maar wel een vraag: hoe gaan we de activiteiten organiseren als we geen media- en 

evenementenwerkgroep meer hebben? Antwoord daarop is dat we direct gaan inzetten op de 

vormgeving hiervan (misschien is projectgroepen per evenement bijvoorbeeld een beter werkbare 

vorm) en verder is aanwezigheid bij evenementen dus niet gegarandeerd als er onvoldoende animo 

is vanuit de vereniging om erbij te zijn / bij te dragen.  

 Jakko licht de begroting toe, we hebben begroot op de aangevraagde subsidie, maar we weten niet 

of we dat krijgen aangezien het bedrag hoger is dan vorig jaar. We blijven met de coördinatoren in 

contact over de uitkomst en zullen dus eventueel onze plannen moeten bijstellen. Er is een vraag 

vanuit de vergadering: kan de 60/40 regeling met COC Nederland niet in ons voordeel bijgesteld 

worden? Antwoord daarop is dat dit op de afgelopen algemene vergadering van COC Nederland is 

besproken en er een werkgroep komt om dat verder uit te zoeken. Het is goed om ons te realiseren 

dat COC Nederland niet gemakkelijk met haar inkomsten kan schuiven omdat veel geld gelabeld 

is. Joop Schermer van COC Nederland is aanwezig en licht toe wat zij met het binnenkomende 

geld doen. COC Nederland kan ondersteunen en adviseren bij lastige financiële situaties van 

lidverenigingen, maar de lidverenigingen zijn autonoom en besluiten worden lokaal in de ALV 

genomen. Ingrijpen door COC Nederland is dus niet mogelijk, maar in gesprek gaan en blijven 

natuurlijk wel.  

 

Het bestuur vraag de aanwezige leden om het jaarplan en de begroting vast te stellen. De leden gaan 

hiermee akkoord. 
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6. Bestuursverkiezing 

a. Evert van der Veen (kandidaat-voorzitter), Simon Timmerman (kandidaat-vicevoorzitter) en 

Dorothé Okkerse (kandidaat-algemeen bestuurslid) stellen zich voor.  

b. Jakko Geluk is herkiesbaar in de functie penningmeester voor de derde termijn (van 2 jaar) 

Het stembureau deelt de stembriefjes uit en telt de uitgebrachte stemmen.  De uitslag is als volgt:  

 

Kandidaat Functie Voor Tegen Blanco 

Evert van der Veen Voorzitter (1e termijn) 32 1 1 

Simon Timmerman Bestuurslid (1e termijn) 33 1 0 

Dorothé Okkerse Algemeen bestuurslid (1e termijn) 33 0 1 

Jakko Geluk Penningmeester (3e termijn) 32 1 1 

 

Conclusie: alle bestuursleden zijn met meerderheid van stemmen gekozen. 

Het  nieuwe bestuur presenteert zichzelf met een kort filmpje.  

c. We nemen afscheid van Erick Valk (voorzitter), Ivan Henczyk (algemeen bestuurslid) en Robert 

Paul Balder (algemeen bestuurslid). Zij worden bedankt en toegesproken door Joop Schermer, 

Martin Oortwijn en Kees van den Berg. Er is enorm veel goeds gebeurd voor de vereniging, die 

een enorme groei heeft doorgemaakt onder hun bestuursperiode. X bedankt Ivan in het bijzonder 

voor zijn inzet voor AutiRoze, waar ze zich erg thuis voelt.  

 

7. Rondvraag/wvttk 

 Er is een vraag waarom het verslag van de vergadering zonder namen is. Dat is in verband met 

privacy, die ook in deze tijd nog gewenst is. 

 X meldt dat het erg goed gaat met de Roze Loper in Utrecht. 

 

8. Sluiting    

Evert van der Veen sluit de vergadering. 


