Notulen
ALV Voorjaar 2020 (uitgesteld i.v.m. COVID-19)
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 8 september
20.00 uur
De Kargadoor in Utrecht (en online via online-alv.nl).

1. Opening
Laura van Nieuwenhuijze opent de vergadering. Speciaal welkom aan de leden die
deelnemen aan onze eerste digitale ledenvergadering.
2. Vaststellen van de agenda
Na een aankondiging van extra agendapunt (afscheid Siau-Ping als bestuurslid vóór de start
van de bestuursverkiezingen) wordt de agenda vastgesteld door de leden.
3. Vaststellen van de notulen (ALV 2 december 2019)
Opmerking dat in de notulen op enkele punten onduidelijk was over welk lid er gesproken
werd. Dit is aangepast in de definitieve versie van de notulen.
Daarna werden de notulen vastgesteld door de aanwezige leden.
4. Nieuws van de vereniging
Laura blikte terug op de viering van 70 jaar COC Midden-Nederland in de Nicolaïkerk.
Tevens werd ook teruggeblikt op het afscheid van oud-voorzitter Simon Timmerman, die
daarnaast afgelopen jaar de Derk Koetje Award mocht ontvangen.
De band Luz Bravo won eind 2019 namens COC Midden-Nederland het COC Songfestival in
Weert. Dat betekent dat COC Midden-Nederland in 2020 de organisatie van het liedjesfestijn
op zich neemt (een online versie in verband met COVID-19, in 2021 volgt hopelijk een live
variant).
Ook keek Laura terug op een onvergetelijke en succesvolle Utrecht Pride-deelname van
COC Midden-Nederland in 2019. We namen helaas wel afscheid van enkele iconen, zoals
Jan Vesters van Willem Steijns.

5. Vaststellen jaarverslag 2019
In het concept jaarverslag moet op de allerlaatste pagina (29) de tekst "ruim 65 jaar"
geüpdatet worden (naar 70 jaar). Hierna is het jaarverslag vastgesteld door de aanwezige
leden.
6. Vaststellen verantwoording 2019
A. Conceptversie Jaarrekening 2019
Jakko Geluk had per e-mail een vraag gesteld over een tekort op de reserves. De
penningmeester heeft dit tot tevredenheid van dhr. Geluk beantwoordt. Verder beantwoordt
de penningmeester nog een vraag uit de zaal rondom onduidelijkheid over hoe de reserves
in zijn gezet. Na het beantwoorden van deze vraag was de onduidelijkheid verdwenen en
werd de jaarrekening vastgesteld.
B. Verslag kascontrolecommissie
Elianne Pasker en Peter Zoutman hebben de kascontrole uitgevoerd. Elianne en Peter
brengen tijdens de ALV verslag uit. De kascontrolecommissie adviseert de leden decharge te
verlenen aan het gehele bestuur op basis van deze controle.
7. Bestuursverkiezingen
A. Inrichten stembureau
Niet-leden Mich de Vocht en Berend en Berend Folkerts nemen plaats in het stembureau
tijdens deze bestuursverkiezingen.
B. Verkiesbaar: Laura van Nieuwenhuijze als voorzitter
Hugo van Amerongen draagt Laura van Nieuwenhuijze voor als voorzitter.
C. Verkiesbaar: Erik Persoon als secretaris
Harry Mereboer wijzigt van functie naar algemeen bestuurslid. Laura van Nieuwenhuijze
draagt Erik Persoon voor als nieuwe secretaris.
D. Verkiesbaar: Maryse Leloup als algemeen bestuurslid
Nadat Siau-Ping Dorenbos zijn vertrek aankondigt als algemeen bestuurslid, draagt Laura
van Nieuwenhuijze Maryse Leloup voor als algemeen bestuurslid.
8. PAUZE

9. Uitslag bestuursverkiezingen
Het stembureau (Mich de Vocht en Berend Folkerts) verklaart dat:
● Laura van Nieuwenhuijze door de leden is verkozen tot voorzitter;
● Erik Persoon door de leden is verkozen tot secretaris;
● Maryse Leloup door de leden is verkozen tot algemeen bestuurslid.
10. Rondvraag
Peter Zoutman meldt zich nogmaals aan als kascontrole voor de volgende ALV.
11. Afsluiting

