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Verslag Algemene Ledenvergadering COC Midden-Nederland 
 

Datum:  dinsdag 18 november 2014, 20:00 uur 

Locatie: Louis Hartloopercomplex te Utrecht 

Status:  Vastgesteld op 14-4-2015 

Versiedatum: 5-1-2015 

 

Aanwezigen 

 

Bestuur:  

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

(algemeen bestuurslid), Elena Ponzetti (algemeen bestuurslid).  

 

Leden: 

Michel Alexander, Johan Baars, Vera Batenburg, G. Berends, Wendy Boelhouwer, Ariene van den 

Brink, Derek Brouwer, Florien Cramwinckel, Petra van Dijk, John Goes, Judith Hecker, Simon Huges, 

Serieke Kloet, Judith Knijn, Danny van der Linden, Rob Ladrak, Alma Mekking, Martin Oortwijn, 

Ronald Schansman, Harrie van Son, Pieter van Zwet. 

 

Gasten: 

Ard Bahlman, Frank Bax, Bart van Benthem, Chris van Loo, Vladimir N., Paul Martin Raspe, Stichting 

Pro-Respect, Tom Wierema. 

 

1. Opening 

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

vereniging aan het vooravond van het 65-jarig jubileum. Ook gaat de huidige samenstelling van het 

bestuur het laatste jaar in. Er zijn 34 aanwezigen (26 leden en 8 bezoekers). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Verslag van de ALV van 15 april 2014 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

4. Nieuws en mededelingen 

 Het College voor de Rechten van de Mens heeft begin september uitspraak gedaan in de zaak van 

J&O tegen de Evangelie Gemeente Utrecht en Zaalverhuur7. Wij zijn op alle punten in het gelijk 

gesteld. Door het OM wordt er op aangestuurd om onze aangifte zonder tussenkomst van de 

rechter af te handelen. Het bestuur dringt bij het OM echter aan op vervolging. Niet om te straffen, 

maar omdat zonder een uitspraak van de rechter er geen jurisprudentie ontstaat. 

 Op vrijdag 13 maart 2015 wordt er een politiek debat georganiseerd met als thema: Roze 

stembusakkoord, een jaar verder. 

 Ook Rotterdam is bij Switchboard aangesloten, waardoor de bereikbaarheid van Switchboard 

verder toeneemt. Wel geconstateerd dat het belangrijk is om de lokale identiteit te behouden. Er 

komt daarom geen fusie van de lokale werkgroepen, waardoor Info-oor zal blijven opereren onder 

de naam Info-oor. 

 Veiligheid staat altijd op de agenda van de ALV. Gezien het bezoek van de burgemeester wordt 

dit onderwerp verplaatst tot na de pauze. 
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 Dit jaar is het bestuur begonnen met het sturen van briefkaarten aan alle 36 burgemeesters in de 

regio. Doel is om contacten op te bouwen op het moment dat er niets aan de hand is. De actie heeft 

effect. Inmiddels zijn er contacten gelegd met Soest, Culemborg, Weesp en Huizen. 

 Contact met de Gemeente Utrecht is uitstekend; de gemeente is onze meest trouwe partner. Erick 

Valk  heeft een gesprek gehad met wethouder Margriet Jongerius. Afgesproken om in 2015, nadat 

de Wmo is ingevoerd, meer de wijk in te gaan en met alle gebiedsmanagers te spreken.  

 Het gaat goed met de vereniging. J&O is de grootste van Nederland. Cocktail heeft landelijke 

navolging. Dit schooljaar is 395 uur voorlichting gegeven (10.000 leerlingen). Naast de druk 

bezochte activiteiten van PLUC en de Senioren wordt er ook veel tijd en energie in het naderende 

jubileum gestoken en ondanks dat het aantal leden langzaam daalt zijn er inmiddels 110 

vrijwilligers actief. 

 Ard Bahlman stelt de Jonge Utrechtenaers (JU) voor. Zijn ruim drie jaar actief in Utrecht en 

organiseren zo’n 52 activiteiten per jaar voor homo-jongeren. De JU hebben 250 likes op 

Facebook en zo’n 200 personen die af en toe aan een activiteit deelnemen. Een groep van 20 

vrijwilligers, waaronder vier bestuursleden en een promotie- en activiteitencommissie, is actief 

betrokken. Na eerdere gesprekken in 2012 over samenwerking met het COC is onlangs opnieuw 

contact met elkaar gezocht en afgesproken dat de JU als werkgroep gaan toetreden. Het COC 

zocht een logisch vervolg voor deelnemers die voor J&O te oud worden en een groep die voor 

Expreszo activiteiten kan organiseren. De JU hadden behoefte aan meer financiële zekerheid om 

de activiteiten draaiende te houden en waar nodig de ondersteuning van een grote vereniging. 

 

Vragen vanuit de vergadering:  

o Komen er ook vrouwen naar de activiteiten? Incidenteel wel vrouwen aanwezig, maar niet 

veel. De JU zijn actief op zoek naar vrouwen.  

o Wordt er met Pann samengewerkt? JU promoot de feesten en zoekt de samenwerking voor 

pre-party’s en de mogelijkheid om na een activiteit van de JU met een speciale kaart ook 

laat op de avond naar binnen te kunnen. 

o De JU heeft geen vaste locatie voor de activiteiten. 

 Nieuwe website is bijna gereed en zal begin december live gaan. 

 

5. Toelichting plannen jubileum 

Komend jaar bestaan we 65 jaar. Er worden diverse activiteiten georganiseerd: 

 Zondag 18 januari (dag van oprichting) wordt het door het COC de nieuwjaarsreceptie voor alle 

roze organisaties in Utrecht georganiseerd.   

 In het voorjaar wordt door de gemeente Utrecht in aanloop naar de Tour de France een 

diversiteitsproloog georganiseerd. Wij zullen daaraan een bijdrage leveren. 

 Een reizende tentoonstelling over 65 jaar LHBT-emancipatie in de regio zal op zaterdag 16 mei 

worden gepresenteerd. Bedoeling om echt de regio in te trekken en in de plaatsen waar de 

tentoonstelling komt te staan ook een homomonumentje te plaatsen. 

 Bedoeling om iedere maand extra aandacht besteden aan een werkgroep. Aantal werkgroepen 

besteden zelf ook extra aandacht aan het jubileum. 

 Activiteit voor alle vrijwilligers. Bijvoorbeeld tijdens de Gaypride. 

 RTV Utrecht heeft toegezegd om op een aantal momenten aandacht aan het jubileum te besteden. 

 Voor het jubileum is een speciaal jubileumlogo gemaakt. 

 

6. Voorstel lidmaatschap nieuwe vrijwilligers 

Het (verplichte) lidmaatschap van vrijwilligers heeft al meerdere keren op de agenda gestaan. Vorige 

ledenvergadering is afgesproken om met een voorstel te komen zodat het onderwerp niet steeds blijft 

terugkomen. Na overleg met de coördinatoren afgesproken dat alle (nieuwe) vrijwilligers die nog geen 

lid zijn het eerste jaar gratis lid kunnen worden. Er is voor deze oplossing gekozen omdat het een 

positieve maatregel is, wat ook mooi aansluit bij het jubileum. In 2016 zal een eerste evaluatie 

plaatsvinden. De ledenvergadering stemt in met dit voorstel. 
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7. Vaststellen jaarplan en begroting 2015 

Het jaarplan wordt per hoofdstuk doorgenomen. Dit jaar is het plan meer naar binnen gericht en 

zakelijker van opzet. De werkgroepen en de activiteiten groeien snel, maar kan de vereniging dat wel 

bijbenen? Daarnaast biedt het jubileum kansen, maar zal het tegelijkertijd ook veel tijd en energie 

kosten. Veel aandacht is er ook voor de naderende bestuurswissel en de inhoud van de bestuursfuncties. 

Zeker voor de algemene bestuursleden biedt een vast omlijnd takenpakket meer houvast bij de invulling 

van de functie. 

 

Vragen vanuit de vergadering: 

 Wat zijn de plannen met Savannah Bay? Medio 2015 eindigt de huidige overeenkomst. Intentie is 

zeker om de samenwerking voort te zetten. Wel zal er naar de voorwaarden gekeken moeten worden. 

 

De begroting van 2015 wordt doorgenomen.  

 De groei van de activiteiten is duidelijk zichtbaar in de begroting. Werkgroepen vragen meer budget 

aan. Meer voorlichtingen betekent bijvoorbeeld dat er meer vergoedingen worden uitgekeerd. 

Daarnaast neemt het aantal functionarissen met een vergoeding toe. Ook is er geld gereserveerd 

voor het 65-jarig jubileum (deels voorzien in voorgaande jaren).  

 Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente Amersfoort en Utrecht. Vast staat dat we meer 

aangevraagd hebben, dan dat we toegewezen zullen krijgen. De gemeente Utrecht begroot ieder jaar 

hetzelfde bedrag voor het COC. Meer aanvragen is niet mogelijk. Wel ontstaan er in 2015 nieuwe 

potjes waar voor specifieke projecten een beroep op kan worden gedaan. De verwachting is dat 

steeds vaker met projectsubsidies zal worden gewerkt. 

Alle werkgroepen worden opgeroepen kritisch naar de eigen uitgaven te blijven kijken. In een aantal 

gevallen kan er ook een eigen bijdrage van bezoekers gevraagd worden. 

 Het grote eigen vermogen kan bij toekomstige subsidieaanvragen een nadeel zijn, maar biedt nu wel 

de mogelijkheid om eventuele gaten in de begroting op te vangen. Wel belangrijk om een goede 

bestemming te gaan vinden voor het legaat van Jacques Drabbe. 

 

Lastig te voorspellen hoe de gemeente Utrecht tegenover toekomstige subsidieaanvragen zal staan. 

Vooralsnog gaan we uit van hetzelfde niveau (met 0-lijn), maar er verandert veel bij gemeenten. Gezien 

alle bezuinigingen worden aanvragen bij andere gemeenten weinig succesvol geacht. Uit gesprekken 

blijkt ook dat weinig gemeenten een specifiek LHBT beleid hebben. In 2015 gaat ook 

beleidsmedewerker Kees van den Berg van de gemeente Utrecht met pensioen. Het is afwachten hoe 

een nieuwe beleidsmedewerker met onze aanvraag zal omgaan.   

 

Het jaarplan en de begroting worden zonder wijzigingen door de ALV vastgesteld.  

 

8.  Rondvraag/wvttk 

 Eén van de aanwezige leden is een serie foto’s kwijt die is uitgeleend ten behoeve van jubileumboek 

dat is gemaakt voor het 60-jarig jubileum. De secretaris zal nagaan of de foto’s nog in het bezit van 

de vereniging zijn. 

 Verschillende werkgroepen en vrijwilligers hebben er last van dat de COC mail als spam wordt 

gezien. Dit is gekomen door een geïnfecteerde mailbox. Dit probleem is opgelost en naar 

verwachting zal Gmail ons van de spamlijst verwijderen. Hier hebben wij echter geen invloed op. 

Mogelijk dat ook het verhuizen van de domeinnaam naar de nieuwe hostingpartij van de website 

uitkomst biedt. 

 

9. Sluiting    

Erick Valk sluit de vergadering en kondigt burgemeester Jan van Zanen en Paulien Korteweg en Gertjan 

Groeneweg van Roze in Blauw aan.  


