Notulen

Algemene Ledenvergadering (ALV) COC Midden-Nederland
Datum:

Dinsdag 13 november 2018

Locatie:

De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (Grote Zaal)

Aanvang:

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

Einde:

22:30 uur

Aanwezig: Simon Timmerman (voorzitter), Kim Smienk, Laura van Nieuwenhuijze,
Roos Ribbens (notulist), 12 leden
1.

Opening
Simon opent de vergadering.

2.

Vaststellen van de agenda
De vertoning van de trailer van Autiroze is toegevoegd aan de agenda. De agenda
wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen notulen ALV 10 april 2018 (zie bijlage 1)
De notulen wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4.

Nieuws van de vereniging
Er wordt teruggeblikt op een aantal activiteiten van de vereniging:
Walk of Love 2018
Op 19 mei vond de derde editie plaatst van de Walk of Love, in samenwerking met
het Midzomergracht festival. Het thema van dit jaar was solidariteit en allianties.
Bezoek LHBTI-activisten in Turkije door Simon Timmerman
Simon heeft in mei, namens COC Nederland, een bezoek gebracht aan Turkije en
heeft daar o.a. gesproken met LHBTI-activitisten.
Midzomergracht festival en Utrecht Canal Pride
COC Midden-Nederland was aanwezig op de parkdag van het Midzomergracht
festival. Ook was er een boot tijdens de tweede editie van de Utrecht Canal Pride.
Project De Roze Wolk
Er was een projectgroep binnen COC Midden-Nederland over het jubileum van De
Roze Wolk. Er is een boek verschenen en ook was er een boot tijdens de Utrecht
Canal Pride.
Utrecht regenboogprovincie
Tijdens een vergadering van provinciale staten is Utrecht benoemd tot
regenboogprovincie.
Gaypride A’foort – vertoning documentaire Andere Tijden
Tijdens de Pride in A’foort is de documentaire over Roze Zaterdag in Amersfoort
vertoond. Daar braken rellen uit. Er waren ook sprekers die deze roze zaterdag
hebben meegemaakt.

Coming Out Dag & Regenboogmonitor
Op Coming Out Dag heeft COC Midden-Nederland de regenboogmonitor
gepubliceerd. Hierin hebben we gekeken wat er gedaan is met de regenboog
stembusakkoorden die in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen zijn
getekend.
Coming Out Woerden
Een speciale werkgroep heeft een aantal activiteiten georganiseerd in Woerden
tijdens de week rond Coming Out Dag. De activiteiten werden goed bezocht.
Vooruitblik:
Kees en Ingeborg vertegenwoordigen COC Midden-Nederland tijdens het COC
songfestival. We laten het nummer horen. Het songfestival is op 8 december.
20 januari: Nieuwjaarsreceptie samen met Stichting PANN, de Bodytalk en cafe Kalff.
Bijzonderheden:
Actie voor LHBTI in veel regiogemeenten
Met name door de publicatie van de regenboogmonitor komt er steeds meer actie op
het gebied van LHBTI in veel regiogemeenten.
Nieuwe voorzitter COC Nederland
Tijdens de komende algemene vergadering van COC Nederland wordt er een
opvolger voor Tanja Ineke gekozen. Simon zat in de benoemingscommissie.
Leden geven hun complimenten voor de regenboogmonitor.
Vraag: Komt er ook een regenboogstembusakkoord op Provincie niveau voor de
Provinciale staten verkiezingen? Dat is wel de bedoeling, we hebben wel al adviezen
gestuurd voor punten om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s.
5.

Jaarplan 2019
a. Conceptversie Jaarplan en begroting 2019 (zie bijlage 2)
Het jaarplan en de begroting worden toegelicht.
Vraag: formulier Cocktail niet opgenomen. Het formulier kwam vlak voor de
publicatie binnen, deze moet nog worden opgenomen en wordt daarna
gepubliceerd op de website.
Er zijn ook speerpunten ingediend, bijvoorbeeld instroom van nieuwkomers – dit
ligt meer bij COC Nederland. Er wordt gekeken of dit in het strategisch plan van
COC Nederland staat.
Professionele ondersteuning op vrijwilligersgebied – Dit is iets wat we ook graag
beter zouden willen, maar daar zijn wel o.a. financiën voor nodig. Specifiek
onderdeel genoemd worden in het jaarplan.
Vraag: Zoals ik het nu zie is het plan voor de huisvesting nog in de ideefase? Dat
klopt, we zijn nog aan het oriënteren. We willen dit graag samen doen met
andere roze organisaties.
Het jaarplan wordt, met in achtneming van de opmerkingen, vastgesteld.
Vraag: Ik mis de inkomens van activiteiten. Dat klopt, die zijn al geboekt.
Vraag: De Jonge Utrechtenaeren staan niet meer op de begroting. Dat klopt, we
hebben de structurele bijdrage stop gezet. Ze kunnen nu wel een aanvraag doen
voor financiën op projectbasis.
Vraag: Gemeenten willen ook graag zien wat de inkomsten zijn. We zullen dit
meenemen.
Vraag: De contributie staat niet als eerste genoemd? Dit zit in het

begrotingsprogramma, maar het is een goede suggestie.
De goedkeuring wordt geparkeerd tot na de pauze.
6.

Kascontrolecommissie
Hans van Dortmund en Ariene van den Blink worden gekozen tot de
kascontrolecommissie.

7.

Bestuursverkiezing (zie bijlage 3)
- Verkiesbaar: Roos Ribbens (secretaris)
Stembureau: Ivan Henzyck en Bob de Leng

Korte pauze
8.

Uitslag bestuursverkiezing
Roos is unaniem herkozen als secretaris met 16 stemmen.

9.

Begroting
De begroting is in de pauze aangepast. De overige kosten voor evenementen zijn
gespecificeerd.
De begroting wordt vastgesteld.

10.

Rondvraag
Vraag: “Ik zou trainingen en groepstherapie kunnen geven aan vrijwilligers als dit
nodig is.” We gaan kijken of u hier een plekje voor kunt krijgen.
Vraag: Waar zijn alle vrouwen en 30 min leden? Er zijn aanzienlijk veel afmeldingen,
dus hopelijk is volgende keer weer meer diversiteit in de opkomst.
Geen vragen verder voor de rondvraag.

11.

Afsluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.30.

