
 

Notulen 

Algemene Ledenvergadering (ALV) COC Midden-Nederland 
 

Datum: Dinsdag 9 april 2019 

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), Roos Ribbens (notulist), Laura van 
Nieuwenhuijze, Kim Smienk,  

 
1. Opening 

Simon opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen ALV 13 november 2018  
De notulen worden vastgesteld. 
 

4. Nieuws van de vereniging  
Terugblik: 
Tekenen stembusakkoord Vijfheerenlanden, vier van de vijf tekenaars zitten in het 
college; 
Kees en Ingeborg naar songfestival, zesde plaats; 
Demonstratie Nashville verklaring op Domplein; 
Uitreiking regenboogpluim aan museum IJsselstein vanwege expositie Gendervrij bij 
mij; 
Nieuwjaarsreceptie met BT, KAlff en PANN; 
Merken jullie een stijging van leden n.a.v. Nashville verklaring? Niet zo zeer nav de 
nashville verklaring, maar we zijn in 2018 wel gestegen qua ledenaantallen. 
Is het bestuur de jury voor de regenboogpluim? Ja, dat klopt. We vragen wel om 
suggesties van leden en vrijwilligers. 
Vooruitblik: 
17 april: Queer Matters #2 ‘Born this way’, in  samenwerking met TivoliVredenburg. 
COC Leden krijgen korting. 
4 mei: Dodenherdeking & kranslegging samen met Stichting PANN 

18 mei: Walk of Love samen met Midzomergracht Festival. Nieuwe route. 
1 juni: Utrecht Canal Pride. Eigen boot. Ook uitnodiging om mee te varen. 
Eindigt de Walk of Love op dezelfde plek? Nee hij wordt waarschijnlijk op het 
Domplein geeindigd. 
Doet het COC iets met het Midzomergracht? Dit jaar is het opgesplitst. Een aantal 
werkgroepen zijn vaste deelnemer. En een aantal werkgroepen doen activiteiten.  



 

Als er activiteiten bijkomen dan communiceren we dit.  
Bijzonderheden 

Actie voor LHBTI in veel regio gemeenten 

er zijn een groot aantal inwonersavonden georganiseerd. Steeds meer kleinere 
gemeenten willen ook graag een financiele bijdrage leveren.  
De regenboogmonitor is niet altijd positief ontvangen? Nee dat klopt, we hebben 
duidelijk gecommuniceerd dat we partijen wel houden aan het tekenen van het 
stembusakkoord. En sommige gemeenten vinden het dan niet fijn als ze negatief 
beoordeeld worden. Maar door de regenboogmonitor zijn wel veel partijen in actie 
gekomen. 
Regenboog stembusakkoord Provincie, vanwege de aanslag in Kanaleneiland is het 
stembusakkoord niet getekend. De ondertekening komt nog. 
Toekomstbestendiging 

De afgelopen ALV zijn er vragen geweest hoe we het COC draaiende kunnen houden. 
Hoe zorgen we ervoor dat het wel behapbaar blijft voor vrijwilligers. We zullen de 
leden ook meenemen hierin. We gaan met de coördinatoren kijken hoe we sommige 
dingen goed kunnen regelen en blijven doen. We blijven hier kritisch op. De komende 
ALV’s komt hier nieuws op.  
Jubileumjaar 2020: 70 jaar 

In 2020 bestaat COC Mnl 70 jaar. We zijn aan het kijken hoe we dit jaar kunnen 
invullen. We hopen hier bij de volgende ALV meer over kunnen vertellen. We hebben 
aan onze werkgroepen gevraagd of ze iets speciaals willen doen rond hun activiteiten 
in het kader van het jubileum. We willen hier als bestuur ook een mooie kop en 
staatrt aan het jubileum te geven. Houdt 18 januari alvast vrij, dan trappen we het 
jubileum af. 
Nieuw logo 

We willen graag een verfrissing voor ons nieuwe logo. Per 1 juni hebben we een 
nieuw logo. Applaus volgt.  
Vraag: Weet je hoe lang het oude logo is meegegaan? In het boekje van 60 jaar COC 
stond dit logo al. Dus het gaat al een tijdje mee. 
 

5. Vaststellen verantwoording 2018 
a. Conceptversie Jaarverslag 2018 (zie bijlage 2) 

Simon geeft een korte toelichting op het jaarverslag.  
Vraag: Hoe zit de stijging van het leden ten opzichte van de stijging van inwoners? 
Hier hebben we niet naar gekeken. Maar in de huidige tijd is het niet meer heel 
gewoon om ergens lid van te zijn. Dus we vinden het wel een prestatie dat we 
gestegen zijn qua leden.  
Geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

b. Conceptversie Jaarrekening 2018 (mondelinge toelichting) 
De jaarrekening is er nog niet. Hij is nog niet af. We hebben begin dit jaar van de 
gemeente Utrecht goedkeuring gekregen over 2017, maar daar stond wel in dat 
onze reserves te hoog zijn. We hebben daarom besloten om externe hulp in te 
schakelen om daar op een goede manier naar te kijken. Dat is de reden dat we de 
jaarrekening in juni vaststellen, 18 juni. Er is dan ook een bestuursverkiezing. Ook 
de kascommissiecontrole geeft dan verslag. Voor volgend jaar willen we de ALV 
plannen in juni en december. We zijn in gesprek met een aantal gespreken voor 
algemeen bestuurslid.  



 

Opmerking: Ik weet dat bij andere verenigingen hoe later de ALv is, hoe minder 
de opkomst. Hebben jullie hier rekening mee gehouden? Niet perse, maar voor 
ons geeft het ruimte om de stukken klaar te krijgen. We nemen het mee. De 
vacature voor algemeen bestuurslid staat nog open. 
 

6. Rondvraag  
Geen vragen voor de rondvraag.  
 

7. Afsluiting 

Simon sluit de vergadering. 
 
 

Na de ALV: optreden Uitgesproken Queer 
Na de ALV gaan we genieten van Uitgesproken Queer performers Pelumi Adejumo, Reza 
Ranjbar, Jasper Albinus en Steff Geelen. Uitgesproken Queer is een nieuw Utrechts platform 
en collectief dat een podium biedt aan LHBTQI+ (woord)kunstenaars. Zelf zeggen ze:"Wij 
wringen ons uit de voegen van de rechtlijnige stad. Wij spreken de woorden die 
onuitgesproken bleven, te lang aan het donker kleefden. Wij lopen in de voetsporen van 
grootse kings en queens en vullen onze rijk gekruide avondmaaltijd met alle letters van het 
alfabet..." 


