Notulen

Algemene Ledenvergadering (ALV) COC Midden-Nederland
Datum:

Dinsdag 14 november 2017

Locatie:

De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (Grote Zaal)

Aanvang:

20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Einde:

22:30 uur

Aanwezigen:
Bestuur: Evert van der Veen (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Roos

Ribbens (secretaris), Simon Timmerman (vice-voorzitter), Cherine Mathot
(algemeen bestuurslid)
Leden (38 inclusief bestuur)
Gasten (6)
Afmeldingen (0)
1.

Opening
Evert opent de vergadering.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen notulen ALV 24 april 2017 (zie bijlage 1)
Geen opmerkingen over de notulen. Zijn bij deze vastgesteld.

4.

Nieuws van de vereniging
We kunnen terugblikken op een mooi halfjaar gevuld met bijzondere activiteiten. Ik
haal kort even wat hoogtepunten naar voren.
Op 4 mei herdenken we traditiegetrouw de oorlogsslachtoffers. Ook dit jaar waren
we weer aanwezig met een krans op het Domplein in Utrecht, op Kamp Amersfoort
en op de Nedereinseweg in Nieuwegein.
Op 20 mei vond de tweede editie plaats van de Walk of Love met als thema
Regenbooggezinnen. De tweede editie had zeker twee keer zoveel deelnemers als
vorig jaar die zich door de tussentijdse plensbui niet lieten weerhouden.
Op 16 juni startte het MidZomerGracht festival met een mooi openingsfeest voor de
ingang van het stadhuis, gevolgd door de spetterende eerste Utrecht Canal Pride op

zaterdag en een zonnige Parkdag op zondag. Op de boot van het COC in de Canal
Pride waren de LHBTI-asielzoekers van Cocktail prominent aanwezig en zichtbaar
gelukkig.
Ik wil even een applausje voor Robert Kalff die het initiatief heeft genomen tot de
organisatie van de Utrecht Canal Pride. Robert, dank!
Op Coming Out Day 2017 op 11 oktober was het kleurrijker dan ooit. 27 gemeenten
hesen de regenboogvlag evenals vele organisaties in onze regio. Zelfs mijn man en ik
vlagden voor het eerst. Bovendien waren er talloze activiteiten in onder andere
Soest, Nieuwegein, Amersfoort en Utrecht.
En ook hier vraag ik om een applausje voor Simon Timmerman over zijn succesvolle
initiatief om meer gemeenten te activeren voor LHBTI-beleid- en acties. Van vier naar
27 gemeenten in twee jaar tijd. Simon, veel dank!
5.

Bestuursverkiezing
Jakko en Evert zijn niet herkiesbaar. Cherine en Roos blijven aan.
- Herkiesbaar: Simon Timmerman, voorzitter

Korte pauze
6.

Uitslag bestuursverkiezing
38 stemmen waarvan 36 voor en 2 tegen. Daarmee is Simon Timmerman gekozen tot
voorzitter.

7.

2018
a. Toelichting Jaarplan
Simon licht het jaarplan toe. Vraag: Is duidelijk wie de projecten gaan leiden? Hier
worden projectgroepen voor ingesteld. Verder werken we met coördinatoren
voor onze werkgroepen.
Vraag: Gemeenteraadsverkiezing. Hoe wordt de inzet geregeld rond de
regenboogverkiezingen? Gayvote.nl wordt door COC Nederland georganiseerd.
Wij als COC Midden-Nederland zullen de gemeentes in ons werkgebied
benaderen en ondersteunen.
Vraag: Er is 1x in de 2 maanden een veiligheidsoverleg. Wat is de bijdrage van
COC MNL hierin? Wij krijgen input van mensen, dit wordt besproken in dit
overleg. Er worden casussen besproken maar ook projecten zoals FF helpen. Als
er urgente dingen zijn, laat ons dit weten. Dan kunnen we hiermee aan de slag.
Er wordt ingestemd met het jaarplan.
b. Toelichting Begroting
Simon licht de begroting toe. Vraag: Wordt bij de gemeente waar AZC’s zitten ook
subsidies aangevraagd? Ja, daar zijn we mee bezig. Vraag: Allereerst het bestuur
bedankt voor de extra aanvragen voor Cocktail.
De verenigingskosten zijn gestegen met 5000, waarom? Dit is voor de boot.
Wie vraagt de subsidie aan? In principe de penningmeester namens de
vereniging. Tenzij het specifiek voor een werkgroep is, dan wordt daar ook de
coördinator bij betrokken.
Kascontrolecommissie geeft tijdens de voorjaarsalv verslag van de jaarrekening.
De begroting wordt goedgekeurd.

8.

Rondvraag
Wie gaat COC MNL vertegenwoordigen bij het songfestival? Jessie Kleine gaat ons
vertegenwoordigen. Vrijdag gaat ze dit presenteren in Soest.
Opmerking: Ik wil graag de afscheidnemende en zittende bestuursleden bedanken
voor al hun harde werk. Applaus.

9.

Afscheid bestuursleden Jakko Geluk en Evert van der Veen

10.

Afsluiting

