
 

NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering (ALV) COC Midden-Nederland 
 

Datum: Dinsdag 18 juni 2019 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (Grote Zaal) 

Aanwezig:  

 
1. Opening 

Simon opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen ALV 9 april 2019 (zie bijlage 1) 
Notulen worden vastgesteld. 
 

4. Nieuws van de vereniging  
Terugblik: 
4 mei herdenking: COC Midden-Nederland was aanwezig in Amersfoort en Utrecht.  
Walk of Love: Start was voor het eerst op het jaarbeursplein. Was een geslaagde 
editie. 
Utrecht Canal Pride: De boot was nummer 34. Het was een goude dag.  
Simon doet een opsomming van de komende activiteiten van COC Midden-
Nederland.  
Regenboog stembusakkoord Provincie Utrecht: Deze wordt 10 juli getekend. 
Regenboogplatform Amersfoort: Voor de uitvoering van de regenboogagenda is er 
een motie aangenomen om een regenboogplatform te creeeren. Op 17 mei zijn we 
een actie gestart voor een regenboogmonument in Amersfoort, om geld op te halen. 
Jubileumjaar: In 2020 bestaan we 70 jaar. 18 januari starten we het jubileumjaar. We 
zijn met de werkgroepen aan het kijken voor het programma. 
 

5. Vaststellen verantwoording 2018 
a. Conceptversie Jaarrekening 2018 (zie bijlage 2 + 3) 

We hebben vooraf de oproep gedaan om vragen te mailen. 
Wat was het advies van de accountant, hoeveel kostte dat en is het advies van de 
gemeente over ons eigen vermogen hiermee afgewend?  
Het advies van de accountant was om vooral heel transparant te zijn naar onze 
subsidieverstrekker, en een duidelijke begroting te maken. De accountant was 
2300 euro inclusief btw.  
In 2018 is 0 euro rente ontvangen, in 2017 was dit hoger. In de voorgaande jaren 



 

waren de verkeerde getallen gebruikt. In 2018 waren deze bedragen nihil en zijn 
bij de bankkosten opgeteld. 
Er is nog geld van de Albrecht stichting. Dat weten we, dit staat nu ook op de 
jaarrekening. In het advies van de accountant stond ook dat we dit gewoon 
moeten vermelden.  

b. Verslag kascontrolecommissie 
Hans van Dortmond en Ariene van den Blink waren de kascontrolecommissie. 
Hans is aanwezig en doet verslag. De conclusie was dat het keurig netjes geregeld 
was.  
 

6. Bestuursverkiezingen (zie bijlage 4) 
a. Inrichten stembureau 

Marieke Frederiks en Erik zijn het stembureau.  
b. Verkiesbaar: Hugo van Amerongen, algemeen bestuurslid (zie bijlage 5) 
c. Verkiesbaar: Siau Ping Dorenbos, algemeen bestuurslid (zie bijlage 6) 
d. Verkiesbaar: Pauline Veen, vice-voorzitter (zie bijlage 7) 
e. Verkiesbaar: Arie van der Vliet, penningmeester (zie bijlage 8) 

 
7. PAUZE 

 
8. Uitslag bestuursverkiezingen 

19 stemgerechtigden 
Hugo: 19 ja 
Siau Ping: 19 ja 
Pauline: 19 ja 
Arie: 18 ja, 1 niet ingevuld 
 

9. Rondvraag  
Geen vragen. 
 

10. Afscheid Kim Smienk (penningmeester) & Roos Ribbens (secretaris) 
Kim is niet aanwezig. Heeft per 1 juni afscheid genomen als penningmeester. Blijft 
actief  Roos stopt vanaf vanavond als secretaris.  
 

11. Afsluiting & borrel 
 


