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Notulen Algemene Ledenvergadering COC Midden-Nederland 
 
Datum:  dinsdag 12 april 2016, 20:00 uur 
Locatie:  Kargadoor te Utrecht 
Status:  Concept 
Versiedatum: 9-10-2016 
 
Aanwezigen 
 
Bestuur:  
Evert van der Veen (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Serieke Kloet (secretaris), Simon 
Timmerman (vicevoorzitter), Dorothé Okkerse (algemeen bestuurslid).  
 
Leden (38, inclusief het bestuur): 
- 
 
Gasten (7):  
- 
 
Afmeldingen (1): 
- 
 
Opening 
Voorzitter Evert van der Veen opent de vergadering. Er zijn 45 aanwezigen (5 bestuursleden, 33 leden 
en 7 gasten). 
 
1. Vaststellen van de agenda  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
2. Vaststellen notulen ALV 1 december 2015 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
3. Nieuws van de vereniging 

 Actualiteit: veiligheidsmonitor 2015 van Amersfoort en wat blijkt: homo- en biseksuele mannen 
en vrouwen voelen zich onveiliger in Amersfoort dan de rest. Ze hebben vaker te maken met ge-
weld of dreiging van geweld. Dan weten we weer waarom we er zijn als COC. 

 

 Het gaat goed met COC MNL, het vorige bestuur heeft een bloeiende vereniging overgedragen. 
Het nieuwe bestuur is sinds 1 december voortvarend van start gegaan. We hebben taken en 
werkgroepen verdeeld. Op onze ‘heidag’ op 14 februari hebben we de speerpunten benoemd 
waaraan we willen gaan werken in de komende periode. We willen vijf maatschappelijke 
onderwerpen bij de kop pakken: sport, asielzoekers en vluchtelingen, zorg en welzijn, 
voorlichting en jongeren, religie. 
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Naast de 5 maatschappelijke punten willen we ook organisatorisch verbeteren. Dat doen we op 
het gebied van regiobinding, communicatie en PR, versterken interne samenhang en 
vrijwilligersbinding vergroten, het versterken en vernieuwen van de band van alle mensen 
betrokken bij de vereniging. Praktisch heeft dat bijvoorbeeld al een vrijwilligersovereenkomst 
opgeleverd. Voorbeelden van plannen zijn een meerjarig beleidsdocument en een naslagwerk 
voor alle vrijwilligers en verdere betrokkenen waarin ze de beleidsdocumenten kunnen 
terugvinden.  
 

 COC Midden-Nederland wordt veel door de media benaderd 
 

 Onze mediakanalen zijn in ontwikkeling. Er is LinkedIn aangemaakt, we zijn bezig de website te 
verbeteren en over het algemeen is de trend: digitaliseren. Op de vraag waarom we LinkedIn 
hebben aangemaakt wordt geantwoord dat het handig is voor het plaatsen van vacatures en 
voor de mensen die vrijwilligerswerk doen zodat ze naar onze vereniging kunnen linken. 

 

 Het jubileumjaar is afgesloten. Het is een geslaagd jaar geweest en de tentoonstelling is in 
december nog in Vleuten-De Meern geweest. 

 

 Zaalverhuur7 die de verhuur van de ruimte van de Evangelische Gemeente in de Boothstraat 
regelt, heeft in 2013 geweigerd om Jong & Out een ruimte verhuren. Zowel Zaalverhuur7 als de 
Evangelische Gemeente zijn daarvoor terechtgewezen door het College van de Rechten van de 
Mens in 2014. Vervolgens heeft het OM de casus in behandeling genomen en besloten dat de 
beste aanpak was om een persbericht op te stellen waarin de Evangelische Gemeente en 
Zaalverhuur7 haar schuld bekend en afspreekt nooit meer een verboden onderscheid te maken. 
Dat persbericht is 16 december vorig jaar uitgegaan. Het OM heeft het COC vervolgens 
uitgenodigd voor een zogenaamd slachtoffergesprek waarin ze haar keuze heeft toegelicht. Evert 
en anoniem hebben dit gesprek namens het COC gevoerd. Wij zien tevreden terug op deze 
procedure en nemen nog contact op met de Evangelische Gemeente om de zaak af te ronden. 
Vraag uit de zaal: is er teruggekoppeld dat het allemaal wel erg lang geduurd heeft? Nee dat is 
niet gebeurd, Evert zal dit doen. Opmerking uit de zaal: bij de zaalverhuur hangt nu een slogan: 
everyone is welcome. 

 

 De nieuwjaarsreceptie is georganiseerd in samenwerking met café Kalff, café Bodytalk en PANN. 
We kijken er positief op terug en willen volgend jaar deze lijn doorzetten om als roze organisaties 
een goede start te maken.  

 

 Er is ook een activiteiten geweest waarbij we bezoek kregen van LHBT activisten uit Oekraïne. De 
dag en de avond waren erg geslaagd, er is een roze tour geweest en meerdere ontmoetingen 
met politiek. Helaas (vanuit de optiek van LHBT rechten) was de uitkomst van het referendum 
‘nee’. 

 

 4 mei, COC Midden-Nederland is op verschillende plekken aanwezig, natuurlijk ook in Utrecht. 
Daarvoor zullen alle leden en vrijwilligers een uitnodiging ontvangen. 

 

 Er komt een Walk of Love op 21 mei 2016. Dit zal een bescheiden tocht door het centrum van 
Utrecht zijn n.a.v. IDAHOT. Ook hiervoor zullen alle leden en vrijwilligers een uitnodiging 
ontvangen. 
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 Het Midzomergracht Festival vindt plaats in de derde week van juni. COC MNL is goed 
vertegenwoordigd met verschillende werkgroepen.  

 

 COC Midden-Nederland organiseert het Nationaal COC Songfestival op 26 november 2016 in 
Utrecht.  

 
4. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2015 

 Het jaarplan wordt besproken. Er is een opmerking uit de zaal betreffende de zichtbaarheid van 
de vereniging, namelijk dat een pand daaraan bij zou kunnen dragen. Helaas is het niet rendabel 
om een pand te hebben. We proberen op andere manieren zichtbaar te zijn, via (sociale) media 
en aanwezigheid bij activiteiten zoals Coming Out Dag.  

 

 Jakko geeft toelichting op de jaarrekening en balans. We zijn een gezonde vereniging. Iemand uit 
de zaal bedankt de herenclub Zeist voor hun donatie. Iemand anders vraagt onder welke posten 
de crediteuren vallen. Dat zijn onder andere de Silokerk, U-bar facturen, diverse declaraties en 
dergelijke. 

 

 Verslag kascontrolecommissie. De boekhouding zag er zeer net uit, dus de kascontrolecommissie 
is tevreden. De jaarrekening wordt per acclamatie goedgekeurd door de ALV.  

 

 De kascontrolecommissie wordt vastgesteld. Er zitten dezelfde mensen in als vorig jaar: anoniem, 
anoniem en anoniem. 

 
Het bestuur vraagt de aanwezige leden om het jaarplan en de begroting vast te stellen. De leden gaan 
hiermee akkoord. 
 
5. Voorstellen Nieke en Mark 
Nieke stelt zich voor, zij is de nieuwe coördinator van Cocktail. Ze vindt het erg leuk en uitdagend, 
zeker met de enorme groei die Cocktail doormaakt. In haar studie is ze veel bezig met LHBT-recht. 
 
Mark stelt zich voor en bespreekt de goede samenwerkingsband met COC Midden-Nederland. Hij volgt 
anoniem op als coördinator van de Jonge Utrechtenaers. Er is een heel nieuw bestuur en dat geeft veel 
energie. 
 
6. Rondvraag/wvttk 
 Geen vragen 
 
7. Sluiting    
Evert van der Veen sluit de vergadering en opent de thema-avond.  


