
 

Notulen 
Algemene ledenvergadering COC Midden-Nederland 

 

Datum: Maandag 24 april 2017 

Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, Sonja van der Gaastzaal 

Status: concept 

Versie: 1 november 2017 

Aanwezigen: 

Bestuur: Evert van der Veen (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Roos 
Ribbens (secretaris), Simon Timmerman (vice-voorzitter) 

Leden (25 leden inclusief bestuur): 

- 

Gasten (5): 

- 

Afmeldingen (1): 

Cherine Mathot (algemeen bestuurslid) 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door Evert. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 15 november 2016 
De notulen worden vastgesteld. 
 

4. Nieuws van de vereniging  
Terugblik: Het COC songfestival afgelopen november was erg geslaagd en 
gezellig. De nieuwjaarsborrel met BT, Kalff en PANN in Ekko was geslaagd 
en was ook goed bezocht. Volgend jaar wordt dit waarschijnlijk wat 
ruimer. Op 18 januari waren we jarig en hebben we de tegenboogpluim 
uitgereikt aan Jolanda Gastelaers van Soest democraten, raadslid in Soest 
die zich hard maakt voor gemeentelijke LHBT beleid. Soest is 1 van de 



 
voorbeelden voor ons n.a.v. het vlaggen tijdens coming out dag. Het 
LHBT beleid is op de agenda gekomen van de gemeenteraad. We hopen 
dit nog meer te zien in andere steden in onze regio. Dodenherdenking op 
4 mei, we zijn aanwezig in Utrecht en Amersfoort en we zoeken nog 
mensen die een krans willen liggen namens het COC in een andere 
gemeente. Op 17 mei is IDAHOT, op die dag gaan we een vervolg geven 
aan onze brief van vorig jaar met oproep om te vlaggen. We gaan alle 
lokale politieke partijen oproepen om LHBT paragraaf op te nemen in 
hun verkiezingsprogramma. Op 20 mei is de 2e editie van Walk of love, 
met MZG. Dit jaar is het thema regenbooggezinnen en dat is ook het 
thema en de oproep voor de WoL. De route is uitgebreid en er is muziek. 
Tijdens MZG zijn we ook weer vertegenwoordigd, we varen mee tijdens 
de Canal pride in Utrecht. Ook zijn we aanwezig tijdens de parkdag. Ook 
in de rest van MZG zijn we aanwezig, diverse werkgroepen organiseren 
iets. We zijn ook aanwezig op de pride in Amersfoort. We hebben een 
regenboogstropdas, deze is te koop bij Savannah Bay. 
 
 
 

5. Vaststellen nieuwe statuten COC 
Evert geeft een toelichting op de nieuwe statuten. Het is belangrijk dat 
deze door alle lidverenigingen worden vastgesteld. Het blijkt dat een 
aantal leden geen uitnodiging heeft gehad. We gaan uitzoeken waar dit 
aan ligt. 25 leden, alle leden stemmen in met de statutenwijziging.  
 

6. Vaststellen jaarverslag en financiële verantwoording 2016 
a. Toelichting bestuur 

2016 was een mooi jaar voor COC Midden-Nederland. De vereniging 
groeide in aantallen leden, vrijwilligers, deelnemers en fans op sociale 
media. Onze vrijwilligers organiseerden heel veel activiteiten voor 
diverse doelgroepen waar we met trots op terugkijken.  
We hebben gemeenten in onze regio gestimuleerd om LHBTI te 
ondersteunen waardoor 26 gemeenten de regenboogvlag hesen op 
Coming Out Day. En dat was zeker niet de enige actie voor 
zichtbaarheid van LHBTI in de regio.  We hebben wederom veel steun 
kunnen verlenen aan kwetsbare LHBTI en we hebben weer vele 
leerlingen en studenten voorlichting gegeven over LHBTI. Onze 
werkgroepen hebben ook hard gewerkt in 2016. We zijn trots dat 
AutiRoze overgenomen is door andere regio’s. Jong&Out in Utrecht 
en Amersfoort liepen bijzonder goed. En ook 50+’ers wisten inmiddels 
onze activiteiten te vinden. Steeds meer vluchtelingen kloppen bij ons 



 
maatjesproject aan. 
 
Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

b. Verslag kascontrolecommissie 
De kascommissie is tevreden over de financiële stukken. Dit hebben 
zij ondertekend. De kascommissie wordt bedankt. De financiële 
stukken worden vastgesteld.  

7. Vaststellen kascontrolecommissie komend jaar 
Hans Dortmont en Jan Scheepstra worden gekozen tot nieuwe 
kascommissie.  
 

8. Rondvraag  
Oproep van Autiroze om te stemmen op de toegankelijkheidsprijs van de 
gemeente Utrecht. En er is een homofeest in Lopik.  
Sjaak: Coördinator maatjeproject. We hebben een probleem, we krijgen 
aanwas van maatjes die Franstalig zijn en we hebben niet voldoende 
vrijwilligers om mee te matchen. We zoeken vrijwilligers die een maatje 
willen en Franstalig zijn. Je kunt een mail sturen naar 
cocktail@cocmiddennederland.nl.  
 

9. Sluiting van de ALV 
De vergadering wordt gesloten om 5 over 9. Marieke van den Berg gaat 
verder met een gesprek over geloof en LHBT. 
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