
 

 

Notulen algemene 

ledenvergadering (ALV) 

 

Datum: 1 december 2020  

Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)  

Locatie: online via Microsoft Teams 
Uitgenodigd: alle leden en vrijwilligers van COC Midden-Nederland 

 

 

1. Opening  
 
Voorzitter Laura van Nieuwenhuijze heet alle deelnemers van de algemene 
ledenvergadering welkom in Microsoft Teams.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
De leden van de vergadering stellen de agenda vast.  
 
3. Vaststellen notulen ALV 8 september 2020 (zie bijlage 1) 
 
Laura van Nieuwenhuijze vermeldt een wijziging van de stemming tijdens de 

bestuursverkiezingen op de ALV van 8 september. Uiteindelijk bleek de uiteindelijke 

stemming als volgt te zijn:  

 

Bestuursverkiezing Maryse Leloup: 25 voor, 1 tegen, 1 onthouding van stemming 

Bestuursverkiezing Erik Persoon: 25 voor, 1 tegen 1 onthouden van stemming 

Bestuursverkiezing Laura van Nieuwenhuijze: 23 voor, 1 tegen, 3 onthouden van stemming 

Simon Timmerman merkt op dat in de notulen van de vorige vergadering een foutieve zin 

stond. Het bestuur moet namelijk iemand voordragen en niet een persoon. Ook vraagt hij wie 

‘veiligheid’ in de portefeuille heeft. Laura geeft aan dat zij dit in haar portefeuille heeft. Rixt 

bedankt voor de notulen.  

4. Nieuws van de vereniging 
 
Laura vertelt deelt mede dat de subsidie van de gemeente Utrecht wederom 50.000 euro is. 
De aanvraag vanuit COC Midden-Nederland was 70.000 euro, maar er waren gesprekken 
gaande met de Provincie Utrecht om dit resterende bedrag door de provincie verstrekt te 
krijgen.   
 
Ook geeft Laura een update over de huidige financiële situatie van COC Nederland en de 
reorganisatie die daar gaande is.  
 
Simon Timmerman vraagt daarom of het geen zorgwekkend idee is dat COC Midden-
Nederland geld gestald heeft bij COC Nederland. Na de verkoop van het pand aan de 
Oudegracht kwam dit bedrag in het beheer van COC Nederland. Laura geeft aan dat alleen 
COC Midden-Nederland aanspraak mag maken op dit bedrag.  
 



 

 

 
Daarnaast vertelt Laura over de professionaliseringsslag waar het bestuur van COC Midden-
Nederland mee van start is gegaan. In 2021 houdt het bestuur themabijeenkomsten over 
belangrijke onderwerpen, om hiermee de vereniging te professionaliseren. De eerste 
themabijeenkomst heeft als onderwerp ‘zorg en welzijn’. Het bestuur komt samen om over dit 
onderwerp te brainstormen 
 
5. Vaststellen jaarplan en begroting (zie bijlage 2 en 3) 
 
Het jaarplan wordt vastgesteld door de leden van de vergadering. 
 
Simon Timmerman stelt een vraag over het ‘rare jaar 2020’. Hoe is het momenteel gesteld 
met de financiën? Penningmeester Arie van der Vliet geeft aan dat er minder inkomsten 
binnengekomen zijn, o.a. door minder voorlichtingen. Desalniettemin is er ook veel minder 
geld uitgegeven.  
 
Ivan Henczyk vraagt waarom bepaalde werkgroepen een hoger budget begroot krijgen. Arie 
geeft aan dat bepaalde groepen meer deelnemers kunnen werven en daardoor meer budget 
krijgen. 
 
Ook de begroting wordt vastgesteld.  

 
6. Instellen kascontrolecommissie: welke twee leden stellen zich verkiesbaar? 

 
Laura vraagt welke leden zich kandidaat willen stellen om bij de volgende algemene 
ledenvergadering in de kastcontrolecommissie plaats te nemen. Ariene van den Blink en 
Peter Zoutman (voorheen ook gedaan) melden zich hiervoor aan. Simon Timmerman geeft 
aan dit in een volgende editie ook met liefde te willen doen.  

 
7. Bestuursverkiezing 
 
7.1 Hugo van Amerongen (vicevoorzitter, met behoud van huidige portefeuille – zie 

bijlage 4) 
 
Hugo van Amerongen stelt zich nogmaals kort voor en legt het belang uit van uit van 
een vicevoorzitter. Hierna vertelt hij waarom hij deze functie ambieert. Laura gaat 
hierna over op stemming.  
 
7.2 Inrichten stembureau  
 
8. Uitslag bestuursverkiezingen 
 

De voordracht van Hugo van Amerongen als vicevoorzitter (met behoud van zijn 
portefeuille als algemeen bestuurslid) is unaniem goedgekeurd door alle leden van 
de vergadering.  

 
9. Rondvraag 
 

Simon Timmerman stelt voor om een online COC Café op te zetten. Ivan Henczyk 
beaamt dit idee.  
 
 

 



 

 

10. Afsluiting formele vergadering 
 

Voorzitter Laura van Nieuwenhuijze sluit het formele gedeelte van de algemene 
ledenvergadering. Ze kondigt aan dat studenten van de Universiteit Utrecht hierna 
hun onderzoek zullen presenteren over LHBTIQ+ discriminatie in Utrecht. Enkele 
leden nemen afscheid van de vergadering.  

 

11. Presentatie onderzoek LHBTIQ+ discriminatie door studenten van de 
Universiteit Utrecht 
 

De studenten van de Universiteit Utrecht presenteren in de vergadering hun onderzoek naar 
LHBTIQ+ discriminatie in Utrecht. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het bestuur 
van COC Midden-Nederland. De resultaten hiervan zijn op te vragen bij het bestuur.  

 

12. Afsluiting ALV najaar 2020 
 

Voorzitter Laura van Nieuwenhuijze sluit de algemene ledenvergadering van 1 december 

2020.  


