Notulen algemene ledenvergadering (ALV)
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07 december 2021, 1945 uur
Zoom
alle verenigingsleden en -vrijwilligers
Harry Mereboer (bestuurslid)

1. Opening
De voorzitter (Laura van Nieuwenhuijze) opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda voor de ALV van 7 december 2021 is vastgesteld.
3. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 20 april 2021
Opmerking: de link naar de documenten bleek lastig te vinden. Dit zal worden verbeterd voor de volgende
ALV.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2021 worden tekstueel ongewijzigd
vastgesteld. 19 leden hebben akkoord gegeven.
Naar aanleiding van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2021 worden geen
vragen gesteld.
4. Korte terugblik op 2021 en het verenigingsjaar
De voorzitter geeft een fotopresentatie van mooie momenten van het afgelopen jaar.
[LID] vraagt naar een uitleg van de samenwerking voor het Regenboogpad in Lombok. Hugo van
Amerongen geeft een toelichting op het werk van JOU (Jongerenwerk Utrecht) in combinatie met het
Regenboogfietspad in Lombok.
Laura feliciteert het landelijke COC met het 75-jarige jubileum. Kees licht de landelijke aandacht toe en
benadrukt dat de strijd nog niet gestreden is. ‘Er zal zeker ook een 100-jarig jubileum komen.’ [LID] licht
ook het Regenboogcanon toe, een samenwerking met Evert waarin de roze geschiedenis in Utrecht in de
spotlight staat.
[LID] licht toe over de mogelijkheid om bloed te doneren aan Sanquin, een mijlpaal voor onze vereniging
als geheel. Hij was een van de eersten die mocht bijdragen.
5. Vaststellen Jaarplan en Begroting 2022
De voorzitter legt het Jaarplan 2022 van de vereniging voor aan de vergadering ter bespreking en
vaststelling.
[LID] vraagt of het mogelijk is om zichtbaar te maken dat COC MNL heeft bijgedragen aan de Regenboog
Alliance 50+. Er wordt meer body gegeven aan die samenwerking en mist de vernoeming daarvan. Laura
benoemt dat vanwege de deadline was dit niet meer mogelijk, maar dit wordt meegenomen in het jaarplan
van 2023. Er zal ook worden bij stilgestaan tijdens de voorjaars-ALV.
[LID] vraagt hoe professioneel vrijwilligerswerk wordt gemeten, zoals vernoemd in het Jaarplan. Laura licht
toe dat dit te meten is in de taken van het afgelopen jaar. Eind 2021 werd ons Salesforce aangeboden,
waar wij ook huiverig over waren. Uiteindelijk is federatie met feedback aan de slag gegaan, die is voor
80% afgerond, en ook beschermd zijn. (20:39). Begin gemaakt met actualiseren vrijwilligersbeleid. Dat
proces is als vrijwilligers organisatie belangrijk. Tijdens corona kunnen actualiseren. Als laatste bezig met
herinrichten vrijwilligersroute, voor zowel coördinator als vrijwilliger. [LID] draagt nog aan dat het proces
uitnodigend wordt voor potentiële vrijwilligers.

[LID] stelt een vraag over het regenbooghuis. Hugo licht toe dat er een verkenning is geweest. Simon heeft
dit in opdracht van Gemeente Utrecht gedaan. Na die uitkomsten is project op pauze gezet vanwege
financiële redenen, op de achtergrond is COC nog steeds bezig met dit project. Een persoon heeft ons
benaderd om dit eventueel uit te baten in combinatie met queer safe space. Eerst moet Gemeente Utrecht
over de streep. Wat willen wij ermee en hoe kunnen we dit draaien en welke andere organisaties gaan
onder dat dak mee. Momenteel in uitwerkingsfase.
Laura licht twee werkgroepen toe: Zeist Inclusief en voor Intersekse personen. Voor die laatste is een wens
uitgesproken om dingen te ondernemen. COC MNL is hiermee aan de slag gegaan voor vormgeving. 16
december zou de eerste ontmoeting plaatsvinden, wordt verplaatst naar later moment. Daar worden nog
vrijwilligers voor gezocht. Laagdrempelige groep gericht op gezelligheid en ontmoeting.
Laura licht ook plan toe voor kennisuitbreiding. Twee vrijwilligers die daarvoor de kar willen trekken, Maaike
en Janet die het organisatorisch op zich nemen. Interessante thema’s zoals slachtofferhulp en LHBTIQ+ en
autisme komen daar voorbij, waar behoefte aan is. Hoe kunnen we handvaten krijgen om mensen te
betrekken en zich veilig te laten voelen. Daar kom in 2022 een vervolg in. Laura vraagt aan vergadering om
na te denken welke behoeftes hier zijn.
Het meerjarenplan is nog niet af, dus dit kan nog niet worden gedeeld. Dit valt onder de doelstelling, omdat
er projecten zijn zoals het Regenbooghuis en veiligheid wat voortdurend zorg nodig is. Voor zowel ons als
leden is het goed om dit uit te lichten in een meerjarenplan waar de doelstellingen per thema wordt
uitgelegd.
[LID] stelt een vraag over het Regenboogmonitor. Laura bevestigt dat deze wederom wordt samengesteld,
waar in maart de gemeentes mee worden gepresenteerd. Hugo licht toe dat deze nu meer meetbaar is
gemaakt. Er wordt per gemeente een score gegeven over hun prestatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap
van Midden-Nederland. André vraagt wat de vorige Regenboogmonitor heeft opgeleverd. Laura geeft aan
dat in 2018 daarmee campagne is gevoerd. Akkoord is toen veelvuldig ondertekend. Naar aanleiding van
die monitor zijn gemeentes gaan steigeren. Bij COC MNL aangeklopt voor helpende handen om inclusiever
te worden. Zo’n monitor heeft effect op inzetten van gemeentes. Kan ook constateren dat gemeentes er
ook niets mee doen. Er is progressie geboekt, maar kan meer. Hugo vult aan dat er gemeentes die gericht
zijn op betere score.
[LID] vult aan dat Gemeente Utrecht veel doet, maar dat het belangrijk is om alert te blijven en gemeentes
te blijven ondervragen. De inspanningen voor Roze Ouderen zijn opgenomen in akkoord, maar gemeente
heeft daar niets mee gedaan. Geweldig initiatief maar vinger aan de pols houden. Hugo benadrukt dat
nieuwe monitor dat zeker doet.
Er zijn verder geen vragen meer.
De vergadering stelt het Jaarplan 2022 vast. 19 mensen stemmen voor.
De voorzitter legt de Begroting 2022 van de vereniging voor aan de vergadering ter bespreking en
vaststelling. Arie licht toe dat er rekening is gehouden met activiteiten werkgroepen, budgetten zijn
verandert en gekeken naar vorige begroting. Laura licht toe dat Gemeente Utrecht COC MNL niet in de
lead zet voor veiligheid, dit gaat naar GGD. Verdere gesprekken worden gevoerd met provincie om ons te
voorzien van financiële bijdrage. Dit kan eventueel bij uitblijven opgevangen worden door eigen middelen.
Dit gaat dan ten koste van openlijke uitvoering.
[LID] vraagt wat het eigen vermogen wordt als dat wordt gebruikt. Laura geeft aan dat financiën goed zitten
en dat eigen middelen gebruikt kunnen worden, ook op verzoek van Gemeente Utrecht. Liever niet, want
als er geen middelen meer zijn moet de vereniging wel door kunnen gaan.
[LID] vraagt naar subsidie van Provincie Utrecht en dat dit goed wordt toegelicht in notulen. Laura geeft
hierop de toelichting dat het wenselijk is dat zij ook financieel bijdragen aan COC Midden-Nederland.
Hiervoor zijn reeds gesprekken gestart.

[LID] heeft een tweede vraag over de begroting: volgorde koppen zijn vreemd. Wil graag bijdrage COCleden als eerste kop zien, in plaats van grote subsidies. Laura geeft gelijk en zal dit aanpassen.
[LID] vraagt of er geld is gereserveerd voor Regenbooghuis. Laura licht toe dat er in 2022 nog geen geld
aan wordt besteed. Eerst zal er een plan worden opgezet alvorens daar verder mee wordt gegaan.
Er zijn verder geen vragen meer.
De vergadering stelt de Begroting 2022 vast. 19 mensen stemmen voor.
6. Instellen Kascontrolecommissie
Is al vastgelegd. Peter Zoutman en Simon Timmerman. Daar is geen bezwaar tegen.
7. Bestuursverkiezing
Marijn wordt verkozen tot secretaris van het bestuur met 19 stemmen.
8. Uitslag bestuursverkiezing
Marijn wordt verkozen tot secretaris van het bestuur met 19 stemmen.
9. Rondvraag
Hans vraagt wie de taken van Harry over zal nemen. Laura licht toe dat deze worden ondergebracht bij
bestuur in zijn algemeen. Er vindt een portefeuillewisseling plaats en er zal een vacature voor een
algemeen bestuurslid worden geplaatst.
10. Afsluiting formele vergadering

