
 

Notulen 
Algemene Ledenvergadering (ALV) COC Midden-Nederland 

 

Datum: Dinsdag 10 april 2018 

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

Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) 

Einde:  22:30 uur 

Aanwezigen:  

Bestuur: Simon Timmerman (voorzitter), Roos Ribbens (secretaris/notulist), Cherine 
Mathot (algemeen bestuurslid), Kim Smienk (kandidaat penningmeester), Laura van 
Nieuwenhuijzen (kandidaat algemeen bestuurslid), Fawaz Salim (kandidaat algemeen 
bestuurslid) 

Leden (25 inclusief bestuur) 

- 

Gasten (5) 

- 

Afmeldingen (0) 

- 

 
1. Opening 

Simon opent de vergadering. We staan stil bij 2 leden die zijn overleden.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Vaststellen notulen ALV 14 november 2017 (zie bijlage 1) 
Vraag: Tijdens de vergadering is gesproken om subsidie aan te vragen bij gemeenten 
waar AZC’s zitten. Is hier al actie op ondernomen? Vanwege onderbezetting is dit nog 
niet gelukt, maar dat willen we zeker gaan doen.  
De notulen worden vastgesteld.  
 

4. Nieuws van de vereniging  
Sinds de laatste ALV van 14/11 is er heel veel gebeurd. Allereerst een korte terugblik. 
Eind november is er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Soest unanieme 
steun uitgesproken voor de motie ‘actieprogramma LHBT+’. 
COC Midden-Nederland heeft de gemeenten Amersfoort en Utrecht verzocht om 
onderzoek naar homolijsten na berichtgeving Amsterdam. Dit is door de beide 
gemeenten goed opgepakt, er is niks gevonden. 



 
Jessie Kleine haalde een zevende plaats namens COC MNL tijdens het COC 
Songfestival in Groningen. 
We hebben een nieuwjaarsreceptie georganiseerd i.s.m. Bodytalk, Kalff en PANN. Dit 
was een groot succes. 
Op de verjaardag van COC Midden-Nederland,18 januari, hebben we de jaarlijkse 
regenboogpluim uitgereikt aan Stichting Utrecht Canal Pride. 
Begin februari is er een motie LHBT beleid ingediend in de gemeente Huizen, COC 
Midden-Nederland ondersteund hierbij. We zijn uitgenodigd om mee te denken over 
vervolg. 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 
hebben we twee debatten georganiseerd in Utrecht en Amersfoort. Veel politieke 
partijen waren vertegenwoordigd en er kwamen veel mensen op af. Vervolgens is er 
in meer dan 25 gemeenten het regenboogstembusakkoord getekend. Landelijk zijn er 
in totaal 43 akkoorden getekend, dus we hebben een mooi aandeel. Nu afwachten 
wat er in de praktijk wordt gebracht. Tijdens Coming Out Dag op 11 oktober wordt de 
stand van zaken opgemaakt. 

5. Verantwoording 2017 
a. Conceptversie Jaarverslag 2017 (zie bijlage 2) 

Simon licht het jaarverslag toe.  
Vraag: De inkomsten van voorlichting zijn drastisch omlaag gegaan. Hoe komt dit? 
We hebben een lastige bezetting binnen voorlichting, daardoor is er weinig tijd 
geweest voor bijvoorbeeld acquisitie en daarom zijn er ook minder inkomsten. 
De ALV stemt in met het jaarverslag en het inhoudelijke verslag. Met extra dank 
aan Jakko Geluk. 

b. Toelichting kascontrole commissie 
Hans Dortmond en Ariene vd Blink hebben de kascontrole gedaan. Ze hebben 
alles doorgebladerd en alles zat perfect in elkaar. De kascontrole wordt 
goedgekeurd. 
 

6. Bestuursverkiezing (zie bijlage 3) 
- Verkiesbaar: Kim Smienk, penningmeester (zie bijlage 4) 
- Verkiesbaar: Fawaz Salim, algemeen bestuurslid (zie bijlage 5) 
- Verkiesbaar: Laura van Nieuwenhuijze, algemeen bestuurslid (zie bijlage 6) 
De kandidaat bestuursleden stellen zichzelf voor.  
 

Korte pauze 
 
7. Uitslag bestuursverkiezing 

25 x gestemd, 1x onthouden van stem. Verder unaniem voor gestemd.  
 

8. Rondvraag  
Niks voor de rondvraag. 
 

9. Afsluiting 
We nemen afscheid van Cherine als algemeen bestuurslid.  
De ALV stemt in met benoeming van Jakko Geluk tot erelid.  


