Verslag Algemene Ledenvergadering COC Midden-Nederland
Datum:
Locatie:
Status:
Versiedatum:

dinsdag 15 november 2016, 20:00 uur
Theater Kikker te Utrecht
Concept
25-02-2017

Aanwezigen
Bestuur:
Evert van der Veen (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Serieke Kloet (secretaris), Simon
Timmerman (vicevoorzitter), Cherine Mathot (algemeen bestuurslid).
Leden (28, inclusief het bestuur):
X
Gasten (2):
X
Afmeldingen (1):
X
1. Opening
Voorzitter Evert van der Veen opent de vergadering. Er zijn 30 aanwezigen.
2. Vaststellen van de agenda en instellen van het stembureau
• Er wordt gevraagd waarom Cherine Mathot tot het bestuur is getreden zonder stemming op
de ALV. Doordat het aftreden van Dorothé Okkerse onverwachts en midden tussen twee ALV’s
gebeurde, was het bestuur dringend op zoek naar een vervanger. Het aanstellen van algemeen
bestuursleden door het bestuur zonder tussenkomst van de ALV is in lijn met de statuten en
gezien de situatie in dit geval wenselijk. Het is desondanks een goed gebruik om over alle
toetredende bestuursleden te stemmen.
•

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

•

X en X vervullen de rol van stembureau.

3. Vaststellen van het verslag van de ALV 12 april 2016
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Voorstellen Cherine Mathot
Cherine Mathot stelt zich voor. Naast haar baan als eventmanager bij het landelijk bureau van D66 is
ze onder andere vrijwilliger bij de diversiteitscommissie en vrijwilliger bij VOKK. Deze bezige bij is
sinds 1 september algemeen bestuurslid bij COC Midden-Nederland.
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Cherine vertelt over haar motivatie: “Het is schrikbarend dat er in het jaar 2016 nog steeds sprake is
van afkeuring, uitsluiting en zelfs geweld tegen LHBT’ers. Omdat ik zelf tot meerdere ‘minderheden’
behoor vanwege mijn huidskleur, fysieke handicap en geaardheid, heb ik ervaren hoe belangrijk het is
om je in een omgeving te bevinden waar je wordt gewaardeerd om wie je bent als persoon. Een
omgeving waar je ‘anders zijn’ niet alleen getolereerd maar ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt.
De sociale acceptatie, emancipatie en empowerment van LHBT’ers zijn dan ook onderwerpen die
dichtbij mij staan en waar ik mij als bestuurslid met veel gedrevenheid voor wil inzetten. Want ieder
mens, ongeacht geaardheid of afkomst, verdient het om zichtbaar zichzelf te kunnen zijn en zich in een
veilige omgeving te ontplooien als individu.”
5. Nieuws van de vereniging
•

Bestuurswisselingen
Dorothé Okkerse is gestopt en Cherine Mathot is in haar plek gestart. Serieke Kloet stopt vanavond en het bestuur draagt Roos Ribbens voor als haar opvolger. Jakko Geluk is nog maximaal
een jaar beschikbaar en zou graag zijn taken als penningmeester overdragen. We zijn dus op zoek
naar een nieuwe penningmeester.

•

Landelijk netwerk vertrouwenspersonen
De gezamenlijke COC verenigingen hebben vorig jaar een ‘Code Goed Gedrag’ opgesteld met alle
omgangsregels binnen de verenigingen. Onderdeel van deze code is een groep vertrouwenspersonen waar iedereen binnen de COC verenigingen een klacht kan neerleggen. COC Midden-Nederland liep vooruit op deze ontwikkeling en had al enige jaren een eigen vertrouwenspersoon,
Derek. Derek is gestopt met deze functie en vanaf heden kunnen jullie allemaal terecht bij de
nieuwe vertrouwenspersonen via vertrouwenspersoon@coc.nl. We danken Derek van harte
voor zijn jarenlang inzet!

•

Vrijwilligersovereenkomsten
De ‘Code Goed Gedrag’ is ook onderdeel van de vrijwilligersovereenkomsten die alle actieve en
nieuwe vrijwilligers ondertekenen. Daarin staan alle rechten en plichten van vrijwilligers binnen
de vereniging op een rij. De meeste van onze 180 vrijwilligers hebben inmiddels hun overeenkomst getekend.

•

Info-Oor
Werkgroep Info-Oor zal 1 januari 2017 stoppen met haar activiteiten. De werkgroep die zich al 12
jaar inzet om LHBT met coming-out vragen en anderszins te helpen zal tot die tijd bereikbaar blijven. We betreuren het zeer dat deze werkgroep steeds minder bezocht wordt en nemen daarom
met pijn in ons hart afscheid.

•

Data ALV 2017
In 2017 zullen er ALV’s gehouden worden op 18 april en 14 november.

•

Plan van aanpak: ondersteunende laag
Het bestuur dat 1 december gevormd is, ging ambitieus van start. Het bestuur merkte dat ze ondersteuning mist op het gebied van communicatie, evenementen, vrijwilligerscoördinatie en administratieve ondersteuning. Daarom komt er een ‘ondersteunende laag’ van vrijwilligers die de
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werkgroepen en het bestuur bij deze taken ondersteunt. Dit plan is besproken in het coördinatorenoverleg en we beginnen binnenkort met werven.
•

Attentiebeleid
Voor de hele vereniging geldt nu 1 beleid voor lief en leed. Ook dit is tijdens het coördinatorenoverleg besproken. Vanaf 1 januari gaat het van kracht. Zoals te zien is in de begroting is hier rekening mee gehouden in de kosten.

•

De Walk of Love was een groot succes en een kleurrijk statement in de stad. Zaterdag 20 mei is
de tweede editie.

•

De Orlando herdenking werd georganiseerd in samenwerking met MZG. De aanleiding was afschuwelijk. De herdenking zelf was mooi.

•

Midzomergracht Festival
COC Midden-Nederland is veel aanwezig geweest en die lijn zetten we komend jaar door. De
parkdag verschuift van het laatste weekend naar het eerste weekend.

•

Bij de Gay Pride Amersfoort waren Jong & Out en Info-Oor aanwezig.

•

De Vrijwilligersdag was erg gezellig en wordt een jaarlijks terugkerende activiteit.

•

Coming Out Dag
Een regenboogtour met erg veel (sociale) media-aandacht. Er zijn een heleboel gemeentes begonnen met vlaggen dit jaar. Het aantal vlaggende gemeentes ging van 5 vorig jaar naar 23 dit
jaar. Het heeft veel nuttige contacten opgeleverd waar we mee verder werken.

•

Nieuwjaarsborrel
De samenwerking met café Kalff, Bodytalk en PANN liep goed. Volgend jaar blijft het concept
hetzelfde, alleen op een andere locatie omdat RASA dichtgaat.

•

Regenboogpluim
Op de verjaardag van de vereniging gaan we de regenboogpluim uitreiken aan iemand die zich in
het bijzonder ingezet heeft voor LHBT in de regio. Iedereen kan iemand nomineren, het moet iemand van buiten onze vereniging zijn. Het idee is om niet alleen te kijken naar wat niet zo goed
gaat, maar ook vooral aandacht te geven aan wat wel goed gaat.

•

COC Songfestival
Het COC Songfestival wordt dit jaar door ons georganiseerd op 26 november 2016. Bekijk hier de
TRAILER.

6. Vaststellen jaarplan en begroting 2017
• Het jaarplan is goedgekeurd.
•

De begroting heeft een nieuwe indeling, waardoor bijvoorbeeld ook de onderverdeling naar
kostensoorten inzichtelijk is. Er gaat 40% naar vrijwilligers, 30% naar activiteiten, en de rest
naar huur et cetera. Er is een vraag uit de zaal over de Songfestival begroting. In het verleden
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hebben we dik verlies gemaakt op het organiseren van het Songfestival, hoe staan we er nu
voor? Het risico is nu zeer goed te handhaven. Afhankelijk van de kaartverkoop zullen we
wellicht zelfs winst maken. Op de begroting zijn rode cijfers te zien, maar we hoeven ons nog
geen zorgen te maken door onze reserves en de positieve signalen vanuit de vereniging.
•

De begroting is goedgekeurd.

7. Bestuursverkiezing
a. Verkiezing secretaris
Het bestuur draagt Roos Ribbens voor als kandidaat voor de functie secretaris. Roos stelt zich
voor: Ze is vrijwilligerscoördinator geweest van PANN en Roze Zaterdag. Afgelopen jaar was
ze vrijwilligerscoördinator bij MZG, maar ze was op zoek naar iets nieuws en vond de vacature van secretaris bij COC MNL. Ze vindt het leuk om meer met belangenbehartiging bezig te
zijn en wilt zich naast haar secretaristaken ook bezig houden met de inzet van onze vereniging voor mensen met een beperking. Ze werkt in het speciaal onderwijs voor doven en
slechthorenden.
Er zijn geen tegenkandidaten. Roos Ribbens is na stemming (27 stemmen voor en 1 blanco
stem) toegetreden tot het bestuur als secretaris voor een termijn van 2 jaar. We wensen haar
veel succes en plezier in deze functie.
b. Afscheid Serieke Kloet en Dorothé Okkerse
Dorothé Okkerse en Serieke Kloet worden door Evert van der Veen bedankt voor hun inzet als
bestuursleden. Wendy Boelhouwer bedankt Serieke namens voorlichting voor de jarenlange
fijne samenwerking.
8. Rondvraag/wvttk
Geen vragen
9. Sluiting
Evert van der Veen sluit de vergadering en kondigt de Transketeers aan.
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