Notulen algemene ledenvergadering (ALV)
Datum/tijd
Locatie
Uitgenodigd
Afgemeld:

:
:
:
:

20 april 2021, 1945 uur
Microsoft Teams
alle verenigingsleden en -vrijwilligers
Rachied Soebhan (vrijwilliger); Harry Mereboer (bestuurslid); Erik
Persoon (secretaris)

1. Opening
De voorzitter (Laura van Nieuwenhuijze) opent de algemene ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat
een ander bestuurslid (Hugo van Amerongen) de vergadering zal notuleren, wegens afwezigheid van de
secretaris (Erik Persoon).
2. Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt voor om de onderwerpen 6a. Concept-versie Jaarrekening 2020 en 6b. Verslag
Kascontrolecommissie om te draaien en onderwerp 6c. Instellen Kascontrolecommissie toe te voegen aan
de agenda. De vergadering stelt de agenda verder ongewijzigd vast.
3. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 1 december 2020
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2020 worden tekstueel ongewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2020 worden geen
vragen gesteld.
4. Nieuws van de vereniging
Namens het bestuur deelt de voorzitter het volgende nieuws met de vergadering:
¾ Een samenwerking met Provincie Utrecht is gestart, welke zich richt op de (kleinere) randgemeenten en
voorlichting. Hieruit volgt een financiële bijdrage voor de vereniging;
¾ Nieuwe samenwerkingen met andere LHBTIQ+-organisaties in de regio zijn gestart, welke op nieuwe en
bestaande activiteiten/evenementen zijn gericht;
¾ Het meldplatform #weblijvenonszelf is gestart. Animaties over wat discriminatie is en wat het betekent
worden opgezet en verspreid. Hiervan zijn de eerste resultaten al bekend;
¾ COC Songfestival 2021 op 27 november 2021 zal plaatsvinden in Theater De Kom in Nieuwegein en
belooft een mooi evenement te worden.
De voorzitter blikt terug op enkele activiteiten van de vereniging en/of in de omgeving, zoals het 70-jarig
jubileumfeest, de campagne voor de Utrechtse regenboog-horeca, de kranslegging op 4 mei 2020, dag van
IDAHOT op 17 mei 2020, de Coming Out week in oktober inclusief de talkshow van de vereniging, het
alternatieve online COC Songfestival, de bijdrage aan de kerstboom ten behoeve van de horeca en de
Kerst-actie voor de ouderen in samenwerking met Art.1 Midden-Nederland.
5. Vaststellen Jaarverslag 2020
De voorzitter legt het Jaarverslag 2020 van de vereniging voor aan de vergadering ter bespreking en
vaststelling. De vergadering heeft geen vragen.
De vergadering stelt het Jaarverslag 2020 vast.
6. Vaststellen Financiële verantwoording 2020
a. Verslag Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie (Elianne Pasker en Huib Burggraaff) doet verslag van de bevindingen naar
aanleiding van de controle en brengt het advies aan de vergadering uit om de Jaarrekening 2020 vast te
stellen. De voorzitter dankt de leden van de Kascontrolecommissie voor hun inspanning.

b. Jaarrekening 2020
De voorzitter legt de Jaarrekening 2020 van de vereniging voor aan de vergadering ter bespreking en
vaststelling. Het volgende wordt besproken:
¾ Thiany doet suggesties ter verbetering van de leesbaarheid van de jaarstukken. De voorzitter zegt toe
deze mee te nemen in de navolgende jaren.
De vergadering stelt de Jaarrekening 2020 vast en verleent het bestuur decharge.
c. Instellen Kascontrolecommissie
De voorzitter deelt dat de volgende leden de Kascontrolecommissie vormen voor de volgende controle:
¾ Simon Timmerman; en
¾ Peter Zoutman.
7. Huishoudelijk Reglement
De voorzitter legt het nieuwe Huishoudelijk Reglement van de vereniging voor aan de vergadering ter
bespreking en vaststelling en licht de toedracht nader toe. De vergadering heeft geen vragen hierover.
De vergadering stelt het Huishoudelijk Reglement vast.
8. Bestuursverkiezingen
a. Inrichten stembureau
De voorzitter geeft aan dat geen van de leden/vrijwilligers deel hoeven te nemen aan een stembureau,
aangezien gebruik gemaakt wordt van een digitale tool. De uitslag van de stemming zal geheel anoniem
zijn en blijven.
b. Herkiesbaar: Arie van der Vliet, penningmeester
De voorzitter geeft een nadere toelichting en stelt aan de vergadering voor om Arie van der Vliet te
herkiezen in de functie van penningmeester.
9. Pauze
10. Uitslag bestuursverkiezingen
De vergadering herkiest Arie van der Vliet in de functie van penningmeester met een stemonthouding en
verder unanieme instemming van de aan de vergadering deelnemende leden van de vereniging.
11. Rondvraag
Naar aanleiding van de Rondvraag wordt het volgende besproken:
¾ Thiany vraagt of de samenvoeging van gemeente Weesp en gemeente Amsterdam consequenties voor
het lidmaatschap heeft. De voorzitter licht toe dat bij laatste Algemene Vergadering van COC Nederland
is bepaald dat de centrale ledenadministratie dit regelt. Verder vraagt Thiany of voorlichtingen worden
verzorgd in omgeving Weesp. De voorzitter vraagt Erik Schophuizen om toelichting hierop. Aangegeven
wordt dat dit waarschijnlijk wel het geval is. De voorzitter brengt de gestarte samenwerking met
Provincie Utrecht, die zich meer op de randgemeenten richt, in herinnering;
¾ Ariene dankt het bestuur voor de acties van het bestuur in Corona-tijd.
12. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wijst op de volgende Algemene Ledenvergadering op 7 december
2021. De voorzitter nodigt de deelnemende leden/vrijwilligers uit voor een korte film, aansluitend op de
vergadering.

