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Aanwezigen
Bestuur:
Erick Valk (voorzitter), Jakko Geluk (penningmeester), Robert Paul Balder (secretaris), Ivan Henczyk
(algemeen bestuurslid).
Leden:
Simon Hughes, Danny v/d Linden, Harrie van Son, Marita Terpstra, Feibe Zweers, John Goes, Rob
Ladral, Pieter van Zwet, Ariene van den Brink, Petra van Dijk, Edith Borghuis, Bob de Leng, Dik
Berends en Florien Cramwinckel.
Gasten
Henk van den Berg, Laura van Nieuwenhuijze.

1. Opening
Voorzitter Erick Valk opent de vergadering.
2. Vaststellen van de agenda en instellen van het stembureau
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Het verslag van de ALV van 19 november 2013
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Nieuws en mededelingen
Veiligheid in de regio.
• Bij Pink Info Meld (initiatief van Gemeente Utrecht, Art1. Midden-Nederland, OM en COC zijn
in 2013 60 meldingen binnen gekomen. In 2012 waren dit er nog 12. Aan het eerst volgende
overleg zal ook burgemeester Van Zanen deelnemen.
• Rond de verkiezingen was er discussie over de baan bij het Hogelandse Park. Ligt nu een
adviesvraag bij de Gemeentelijke Adviescommissie LHBT.
• Melding van politieoptreden bij een parkeerplaats langs de A27. Onderzocht door de
discriminatiecoördinator van de politie en besproken door de korpsleiding. Niet te achterhalen wat
er heeft plaatsgevonden.
• Na berichten over een weggepeste man in Amersfoort is er contact geweest met de gemeente.
Aangegeven dat het belangrijk is om ook het COC bij zo’n melding te betrekken. Gemeente en
politie weten niet altijd hoe het voor het slachtoffer is.Amersfoort ook aangeboden om aan te
sluiten bij het Pink Info Punt overleg.
Vraag: Gaat de gemeente het huis kopen en worden de daders vervolgd? Dat is niet bekend.
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Henk van Utrecht vertelt over de weigering van FC Utrecht om een spandoek tegen homofobie op
te hangen. Voor het spandoek was toestemming van de UEFA. Ook brandveiligheid is geen
excuus. Als er met FC Utrecht geen oplossing komt dan mogelijk de stap naar het OM maken. Het
OM is zeker geïnteresseerd.
Kerkzaak Jong&Out. Nog steeds geen beslissing van College voor de Rechten van de Mens of het
OM. Behandeling van een zaak kan soms wel een jaar op zich laten wachten. Het OM houdt ons
wel op de hoogte. Geeft wel te denken. Als de behandeling van een zaak bij ons al zo lang duurt…
Vraag: Wordt er nagedacht hoe problemen beter zichtbaar kunnen worden gemaakt? Daarom is
juist de samenwerking met Art.1 Midden-Nederland. Daarnaast rapportages via Pink Info Meld te
verspreiden zodat slachtoffers ook zien dat zij niet de enige zijn. Laten zien dat aangifte zin heeft.
Vraag: Hoe kijkt de vergadering tegen Pink Info Meld aan? Lastig te bepalen wat wel en wat niet
aan discriminatie te accepteren? Feibe Zweers geeft aan dat voor de Bodytalk iedere avond wel 210 keer opmerkingen worden geroepen.

Komende activiteiten.
• Kranslegging samen met Pann tijdens de Dodenherdenking.
• Speeddate met burgemeester Jan van Zanen georganiseerd door de Adviescommissie op de
internationale dag tegen homofobie. Deze middag is vooral bedoelt voor de kleinere organisaties.
COC en Pann zullen iets op de achtergrond blijven.
• Midzomergrachtfestival. Zullen naast een aantal activiteiten van werkgroepen ook een financiële
bijdrage leveren aan het openingsfeest op brug tussen café Kalff en Bodytalk.
• Voorbereidingen voor het vijfenzestigjarig jubileum zijn begonnen. Bedoeling is om alle
doelgroepen er bij te betrekken en zo de diversiteit van de vereniging te laten zien.
Vraag: Zijn er suggesties? Waterfietspride van Cocktail erbij betrekken.
Andere onderwerpen.
• Voor de verkiezingen hebben negen politieke partijen in Utrecht op initiatief van GroenLinks het
Roze Stembusakkoord ondertekent. Samen met Movisie hebben wij de partijen geadviseerd.
Judith Schuyf van Movisie zal het stembusakkoord na de pauze verder toelichten.
• De subsidieregels zullen de komende jaren strenger worden. Er zal meer worden gestuurd op
resultaten en ook getoetst worden aan het eigen vermogen van de ontvangers. Nog niet duidelijk
wat voor ons de consequenties zijn.
• De nieuwe vertrouwenspersoon Derek Brouwer gaat alle werkgroepen bezoeken om zo meer
binding te krijgen met de vereniging.
• Lidmaatschap van vrijwilligers blijft een punt van discussie. Twee stromingen: (1) natuurlijk ben
je lid, want je vertegenwoordigt de vereniging en (2) als vrijwilliger doe je al zoveel voor de
vereniging. Voorgesteld wordt om de huidige situatie te handhaven totdat de subsidieregels
wijzigen. Wel zal er samen met de coördinatoren worden gekeken naar mogelijkheden om het
lidmaatschap voor vrijwilligers aantrekkelijker te maken. Want het zou wel goed zijn als meer
vrijwilligers lid zouden zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Nieuws van de werkgroepen.
• Florien Cramwinckel vertelt dat de voorlichters de afgelopen drie maanden 150 uur hebben
voorgelicht. Op dit moment zijn er 41 voorlichters actief, waarvan 6 aspirant. Verder is een online
plannings- en facturatiesysteem in gebruik genomen.
Vraag: Zijn ook voorlichtingen aan andere organisaties doelgroepen mogelijk (senioren ROC’s)?
In principe wel, maar zijn daar niet actief naar op zoek. De methode voor scholen is ook niet
perse geschikt. De organisatie staat, maar er zijn wel grenzen aan de mogelijkheden. Wordt ook
vaak om allochtone voorlichters gevraagd, maar die melden zich niet als voorlichter aan.
Vraag: Hoeveel lagere scholen dit schooljaar? Tot nu toe zes stuks. Van drie van de scholen is
inmiddels een goede evaluatie binnen.
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Jong&Out heeft inmiddels meer dan 40 bezoekers; een landelijk record. Verhouding m/v is
ongeveer 50% en er komen ook transgenders naar de bijeenkomsten. Je ziet de jongeren tijdens de
bijeenkomsten groeien. Laura van Nieuwenhuijze is de nieuwe coördinator.
Vraag: Kan de organisatie het aan als het aantal deelnemers verder groeit? Ja, er is onlangs nog
een vrijwilliger bijgekomen. Wel wordt op een gegeven moment de locatie te klein.
Vraag: Hoe leeftijdsgrens van 19 handhaven? Gaat via identiteitsbewijs.
Ook de senioren hebben inmiddels 30-40 deelnemers per keer. Er komen inmiddels ook zes
vrouwen. Er is ook behoefte aan praatgroepen voor mensen boven de Misschien kan het aantal
vrouwen toenemen door samenwerking met PLUC? Is ook een roze woongroep opgericht om de
mogelijkheden te onderzoeken. Wordt steeds lastiger om in een zorginstelling te komen.
Tijdens het Midzomergrachtfestival vindt een bijeenkomst plaats met het thema Roze Loper en de
thuiszorg.
PLUC heeft inmiddels 13 vrijwilligers. Aantal deelnemers kan per activiteit verschillen. Aan de
percussiewerkgroep namen 30 vrouwen deel. Er zijn nu ook een aantal jongere vrijwilligers dat
merk je ook aan de activiteiten. Onlangs is er een uitje naar een klimpark georganiseerd.
Info-oor gaat verder als Switchboard. Ook COC Arnhem doet nu mee. Nu kan Switchboard 6
dagen bereikbaar zijn. Is wel lastig om met drie organisaties één te worden. Er is een grote
database van informatie beschikbaar.

5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening
Het jaarverslag is opgedeeld in vijf hoofdstukken: veiligheid en zichtbaarheid, voorlichting en
ondersteuning, doelgroepen, stand van de vereniging en de jaarrekening.
Toelichting op de jaarrekening
• Er is meer €10.797 meer ingekomen dan begroot. Dit komt o.a. door hogere inkomsten uit
contributies en rente, lager kosten website en minder COC-cafés. Daarnaast zijn er kleine verschillen
bij de werkgroepen.
• In 2013 is een legaat ontvangen van oud voorzitter en erelid Jacques Drabbe. Dit legaat is bestemd
voor voorlichtingen.
• Een aantal reserveringen (€2.000) wordt doorgeschoven naar 2014. Voor 2014 zijn ook een aantal
nieuwe reserveringen ten behoeve van het jubileum, vernieuwing van de website (model COC
Nederland) en het landelijke congres van Prettig Anders in Eindhoven.
Namens de kascontrolecommissie brengt Pieter van Zwet verslag uit van het bezoek van de commissie
aan de penningmeester Jakko Geluk. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd en de kascontrolecommissie verzoekt daarom de penningmeester te dechargeren. De ledenvergadering stemt hiermee in.
Ariene van den Blink zal samen met Pieter van Zwet de nieuwe kascontrolecommissie vormen.
Besluit ledenvergadering:
• Penningmeester Jakko Geluk wordt gedechargeerd.
• Jaarverslag en de jaarrekening worden door de ledenvergadering vastgesteld.
6. Rondvraag/wvttk
• Henk van Utrecht wil rond het WK iets organiseren. Zal hiervoor contact opnemen met Ivan
Henczyk.
• Florien Cramwinckel geeft aan dat afgelopen jaar ook subsidie is aangevraagd in Amersfoort. Zou
goed zijn om ook andere gemeenten en de provincie te overwegen?
7. Sluiting
Erick Valk sluit de vergadering en kondigt Judith Schuyf van Movisie aan.
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