
 

NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering (ALV) COC Midden-Nederland 
 

Datum: Maandag 2 december 2019 

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

Aanwezig:  

 
1. Opening 

Simon opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen ALV 19 juni 2019  
Notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. 
 

4. Nieuws van de vereniging  
Terugblik: 
Het regenboog stembusakkoord is in de Provinciale Staten, een regenboogprovincie 
sinds een jaar, getekend in juni jl.  
De gemeenteraad van Woudenberg heeft aangegeven op Coming Out Dag de 
regenboog te hijsen op het gemeentehuis. Binnen de provincie is er nu nog een 
zevental gemeenten die op Coming Out Dag de regenboogvlag nog niet hijst. 
Een nieuwe tool, De regenboogmonitor, biedt inzicht in de mate waarin beleid van de 
verschillende gemeenten LHBTI+ vriendelijk is.  Deze monitor zal worden gebruikt als 
middel in communicatie met gemeenten.  
Het Jong & Out kamp van september jl in Zevenaar was erg geslaagd. 
Voorzitter Simon Timmerman ontving in Amersfoort de Dirk Koetje Award. 
De Roze Eettafel van 50+ bestaat 10 jaar. 
COC Midden Nederland heeft in november het COC Songfestival gewonnen. Wij 
mogen daarom komend jaar het songfestival organiseren.  
 
Vooruitblik: 
18 januari vieren we dat COC Midden Nederland 70 jaar bestaat tijdens de 
nieuwjaarsreceptie  
18 januari is de opening van een expositie in het Centraal Museum ten gevolge van 
jubileum 
26 januari is True Colors, het nieuwjaarsfeest van COC Nederland 

 
 
 



 

5. Ingekomen stuk: 
a. Voorstel coördinatoren werkgroep voorlichting  
b. Stemadvies bestuur t.a.v. voorstel coördinatoren werkgroep voorlichting 
Twee leden van het coördinatorenteam van de werkgroep lichten hun ingezonden 
brief toe en vragen aan de leden van COC Midden Nederland om in te stemmen met 
hun voorstel. Voorzitter Simon licht het stemadvies van het bestuur toe, om niet in te 
stemmen met het voorstel. 
Na behandeling van beide zijden, beantwoording van de vragen van de leden wordt 
het voorstel verworpen tijdens de stemming. De inhoudelijke discussie nog melden of 
is dit voldoende?   
 

6. Vaststellen Jaarplan en Begroting 2020 
Het jaarplan wordt vastgesteld, met aanvulling dat mogelijkheden voor een 
Regenbooghuis, waarin ook het bestuur van COC MN zal kunnen huisvesten, wordt 
onderzocht onder leiding van wethouder Voortman van de gemeente Utrecht. 
De Begroting wordt vastgesteld, met een kleine aantekening dat bij inkomsten de 
contributie van leden bovenaan komt te staan.  

 
7. Instellen kascommissie 

Twee leden hebben zich bereid verklaard om in de kascommissie te gaan en dit is 
akkoord bevonden 
 

8. Samenstelling bestuur 
a. Bericht wijziging positie Pauline Veen 

Pauline Veen is per heden Algemeen Bestuurslid en geen vicevoorzitter meer.  
b. Niet Verkiesbaar: Simon Timmerman, voorzitter 

De vacature voor voorzitter is inmiddels twee weken open. Daarnaast worden 
ook mogelijke kandidaten gericht benaderd.  

c. Verzoek tot goedkeuring: verlenging termijn voorzitter t/m 18 januari 2020 
De leden stemmen hiermee in.  

d. Inrichting stembureau 
Geen idee wie dit waren 

e. Verkiesbaar: Harry Mereboer, secretaris 
 

9. PAUZE 
 

10. Uitslag bestuursverkiezing 
Alle aanwezige leden hebben ingestemd met Harry Mereboer als nieuwe secretaris 
  

11. Rondvraag 
Op een vraag of er al invulling is wie de organisatie van het COC Songfestival onder 
zijn hoede neemt, meldt Simon dat hij een projectgroep heeft opgestart samen met 
Laura.  
Verder geen vragen  
 



 

12. Afsluiting, korte films & borrel 
 


