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Verslag Algemene Ledenvergadering COC Midden-Nederland 
 

Datum:  dinsdag 14 april 2015, 20:00 uur 

Locatie: Louis Hartloopercomplex te Utrecht 

Status:  Vastgesteld 

Versiedatum: 01-12-2015 

 

Aanwezigen 

 

Bestuur:  

Erick Valk (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Robert Paul Balder (secretaris), Ivan Henczyk 

(algemeen bestuurslid).  

 

Leden: 

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

 

Gasten:  

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

 

1. Opening 

Voorzitter Erick Valk opent de vergadering. Het wordt een bijzondere avond. Niet alleen wordt er 

afscheid genomen van een bestuurslid, maar er zijn ook twee bestuursleden herkiesbaar en er is een 

kandidaat bestuurslid voor de functie van secretaris. Er zijn 25 aanwezigen (18 leden en 7 bezoekers). 

 

2. Vaststellen van de agenda en instellen van het stembureau 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

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

optreden. 

 

3. Verslag van de ALV van 18 november 2014 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

4. Nieuws en mededelingen 

 Er zijn sinds kort twee nieuwe werkgroepen actief die het bestuur met budget zal ondersteunen: 

o Respect2Love richt zich op empowerment van LHBT’s met een biculturele achtergrond 

en werkt nauw samen met de Prismagroep van x. Coördinator van Respect2Love is x. 

Deze vergadering verzorgt Respect2Love de themabijeenkomst. 

o Autimeet Pink richt zich op LHBT’s met autisme. Voor deze groep zijn nog geen 

activiteiten in Nederland. Op het moment maakt de groep gebruik van de ruimte en de 

vrijwilligers van Prettig Anders. De groep wil, zodra er voldoende vrijwilligers zijn, 

zelfstandig verder gaan. Coördinator van Autimeet Pink is x. Inmiddels heeft zich één 

vrijwilliger gemeld. 

 Het bestuur heeft weer een aantal burgemeesters bezocht. Deze periode waren Culemborg, 

Rhenen, Nieuwegein en Bunschoten aan de beurt. In april wordt Veenendaal nog bezocht. In totaal 

zijn dan al negen burgemeesters bezocht. Gesprek in Bunschoten was open en transparant. O.a. de 

weigerambtenaar kwam ter sprake. Er was verbazing dat Bunschoten bovenaan de ranglijst met 

meeste weigerambtenaren staat. De burgemeester stuurde nog een artikel na over de 
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penningmeester van voetbalvereniging IJsselmeervogels die met zijn vriend samenwoont. Erick 

heeft de bezoeken ook in het veiligheidsoverleg besproken. Art.1 Midden-Nederland was verbaasd 

dat wij redelijk gemakkelijk binnenkomen.  

 In de kerkzaak zijn we door het College voor de Rechten van de Mens in het gelijk gesteld. Deze 

uitspraak zou bepalen of het OM tot vervolging over zou gaan. Vervolging is voor ons belangrijk, 

niet om een schuldige aan te wijzen, maar om jurisprudentie te krijgen. OM communiceert weinig 

en blijft met het kerkgenootschap proberen om de zaak zonder tussenkomst van rechter op te 

lossen. Het bestuur heeft het OM per brief laten weten dat zij het OM alsnog via een Art.12 

procedure wil dwingen om tot vervolging over te gaan. 

 Eind dit jaar treden drie bestuursleden af. Er zijn vier vacatures omdat het bestuur tevens de wens 

heeft om met één algemeen bestuurslid uit te breiden. Voor de functie van voorzitter worden 

inmiddels gesprekken gevoerd. Het bestuur hoopt binnenkort één of meerdere kandidaten aan een 

afvaardiging van de coördinatoren te kunnen voorstellen. In ieder geval de voorlichters willen bij 

deze gesprekken aanwezig zijn. Het werven van algemeen bestuursleden loopt nog stroef. Iedereen 

wordt opgeroepen in hun netwerk rond te kijken en geschikte kandidaten te benaderen. 

 Er wordt gewerkt aan een landelijke code goed gedrag. Deze code zal dan ons eigen protocol 

ongewenste omgangsvormen vervangen. De precieze invulling is nog niet bekend, maar zal in 

eerste instantie gericht zijn op de omgang met kwetsbare doelgroepen. Er zijn echter ook COC’s 

waar andere situaties kunnen spelen zoals bijvoorbeeld de omgang met gratis verstrekkingen 

tijdens baravonden. Bedoeling is in ieder geval dat er een landelijke flyer komt en een aantal 

regionale vertrouwenspersonen. Voor de code is een statutenwijziging nodig op onze 

ledenvergadering in november. COC Nederland zal dit regelen en financieren. 

In hoeverre een verklaring omtrent gedrag (VOG) onderdeel wordt van de nieuwe code is nog niet 

bekend. Bij ons maken J&O en Prettig Anders hier al gebruik van. Er zijn mogelijkheden om voor 

vrijwilligers gratis een VOG aan te vragen. COC Nederland gaat dit uitzoeken. 

 In de vorige vergadering had Robert gemeld dat in 2015 het contract met Savannah Bay zou 

aflopen. Dat moet september 2016 zijn. Met Savannah Bay is onlangs wel gesproken over 

samenwerking met thema-avonden. Daarnaast verwacht Savannah Bay voorlopig nog geen einde 

van de koopavond op. Dat is van belang omdat Info-oor tijdens koopavond haar inloopspreekuur 

houdt.  

 Ivan geeft een update over het jubileum: 

o Op 18 januari, de datum van oprichting, werd een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie 

gehouden. 

o Op 19 juni organiseren wij de officiële jubileumreceptie. Tijdens deze receptie zullen o.a. 

de jubileumtentoonstelling en de homomonumentjes voor de deelnemende steden worden 

onthult. De tentoonstelling komt in ieder geval in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein te 

staan en gaat over 65 jaar homo-emancipatie in de regio. Met Weesp, Soest, Hilversum en 

Veenendaal worden nog gesprekken gevoerd. 

o Jubileumcoördinator x is vanwege ziekte langdurig uitgeschakeld. Ivan heeft 

noodgedwongen zijn taken op zich genomen. 

 In maart hebben wij een bijeenkomst over het roze stembusakkoord georganiseerd. Samen met zes 

politieke partijen hebben we gekeken wat de stand van zaken nu is en of de prioriteiten moeten 

worden bijgesteld. In 2016 zal dit opnieuw worden georganiseerd, zodat wij elkaar scherp kunnen 

houden.  

 

5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2014 

 Als eerste wordt het jaarverslag doorgenomen (hoofdstuk 1 t/m 6). Er zijn geen inhoudelijke 

opmerkingen over deze hoofstukken. 

 Robert licht vervolgens de V&W-rekening toe. Er is een overschot van €4.027 ten opzichte van de 

begroting. Dit komt o.a. door meer inkomsten uit lidmaatschappen en meer inkomsten doordat er 

veel meer voorlichtingen zijn gegeven dan begroot. Daarnaast hebben de voorlichters veel oude 

facturen betaald weten te krijgen. Bestuur gaat de gemeente verzoeken om een groot deel van het 

restant niet te hoeven terugbetalen. Argumenten hiervoor zijn dat de nieuwe werkgroepen niet zijn 
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meegenomen in de begroting. Daarnaast is er voor voorlichting in 2015 minder subsidie toegekend 

dan aangevraagd. Het restant van 2014 kan helpen dit gat te dichten. 

 

Vragen vanuit de vergadering:  

o Allereerst worden de voorlichters gecomplimenteerd met het behaalde resultaat. Er zijn 

aantal forse overschrijdingen. Waar komt dat door? De kosten van het Midzomergracht 

festival zijn verkeerd begroot; de overschrijding bij voorlichting is ontstaan door de 

aanschaf van lesmateriaal voor basisscholen en een postercampagne op scholen die niet 

was begroot. 

 Uit de balans blijkt dat de vereniging financieel gezond is. Het grote eigen vermogen kan een 

probleem zijn bij het aanvragen van subsidie. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het 

legaat van Drabbe onder te brengen in een stichting. De verwachting is sowieso dat aanvragen 

steeds projectmatiger moeten zijn. Met een duidelijk doel en resultaat. 

 Verslag van de kascontrolecommissie. x brengt verslag uit aan de ledenvergadering. De boeken 

zijn gecontroleerd en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie 

adviseert de leden om de penningmeester te dechargeren.  Ook vraagt de kascommissie om een 

derde lid en x biedt zich aan. 

 

Het bestuur vraag de aanwezige leden om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. De leden 

gaan hiermee akkoord. 

 

6. Afscheid x en x 

 x neemt na tien jaar afscheid als coördinator van de werkgroep 50plus. Helaas heeft hij onlangs zijn 

schouder gebroken waardoor hij niet aanwezig kan zijn. x is zijn opvolger. Er circuleert een 

beterschapskaart die iedereen kan tekenen. 

 x is in januari gestopt als bestuurslid. Het bestuur betreurt dit besluit, maar respecteert het ook. 

Namens het bestuur spreekt Erick x toe. Kenmerkend voor x zijn haar enorme passie en energie en 

haar enorme netwerk o.a. door het werkzaamheden voor Dutch Government Pride. Het vinden van 

een spreker of panellid was daardoor nooit een probleem. Daarnaast bleek bijvoorbeeld tijdens de 

roze wandelingen de grote inhoudelijk kennis die x heeft.   

 

7. Bestuursverkiezing 

 Serieke Kloet stelt zich kort voor. Studeert Wiskunde in Utrecht en houdt van voetballen. Ze wilt 

zich na een paar jaar voorlichting geven op deze manier inzetten voor het COC Midden-Nederland.  

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

 

Kandidaat Functie Voor Tegen Blanco 

Erick Valk Voorzitter (3e termijn) 14 2 1 

Ivan Henczyk Bestuurslid (3e termijn) 13 4 1 

Serieke Kloet Secretaris (1e termijn) 18 0 0 

 

Conclusie: alle bestuursleden zijn met meerderheid van stemmen gekozen. 

 

 Robert zal de laatste maanden van zijn bestuursperiode o.a. aandacht besteden aan het structureren 

van de media- en evenementenwerkgroep.  

 

8. Rondvraag/wvttk 

 Wat is de stand van zaken met het mailprobleem. x heeft hier naar gekeken. De koppeling met Gmail 

lijkt eenvoudig te herstellen. x zal dit snel verzorgen. Het spamprobleem doet zich vooral bij 

voorlichting voor en is veroorzaakt doordat de domeinnaam een slechte naam heeft. x biedt aan om 

samen met x naar een oplossing te zoeken. Het wijzigen van onze domeinnaam heeft niet de 

voorkeur, maar zal in uiterste nood wel noodzakelijk zijn. Begin mei zal een update naar alle 

coördinatoren worden gestuurd. 
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 Worden ook subsidies buiten Utrecht en Amersfoort onderzocht? Tot nu toe hebben wij aan de 

subsidies van Utrecht en Amersfoort genoeg. Wel is het bestuur druk bezig om contacten bij 

andere gemeenten op te bouwen. In de gesprekken over de tentoonstelling benadrukken 

gemeenten direct dat er geen geld beschikbaar is. Wel stellen ze graag een ruimte in een stadhuis 

of bibliotheek beschikbaar. Ook Utrecht is hiermee bezig. Sinds kort kunnen maatschappelijke 

organisaties gratis gebruik maken van buurtcentra.  

 Is het verstandig om een plan voor het legaat van Drabbe te hebben? Dat helpt zeker, omdat dit 

geld dan niet meer voor alle activiteiten van de vereniging inzetbaar is. Met de voorlichters zal 

hier naar gekeken worden. Het is afwachten hoe de nieuwe beleidsmedewerker van de gemeente 

met ons eigen vermogen om zal gaan. Erick heeft met de huidige beleidsmedewerker afgesproken 

dat er voor zijn vertrek een overdrachtsgesprek met de nieuwe ambtenaar zal worden gepland. 

 x geeft als ambassadeur van het roze netwerk 50plus een korte toelichting. Utrecht heeft 

verhoudingsgewijs veel Roze Lopers. Daarnaast zijn ze met Careyn bezig om roze 

aanleunwoningen te ontwikkelen en verwachten ze ook aan Careyn binnenkort de Roze Loper 

voor thuiszorg te overhandigen. 

 

9. Sluiting    

Erick Valk sluit de vergadering en kondigt x van Respect2Love aan.  


