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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 06 november 2013 

Aanwezig bestuur:     Jan van Asch –voorzitter 

     Renske Lute- secretaris 

     Peter de Ruijter- penningmeester 

     Gerard Toussaint– algemeen bestuurslid 

     Patricia Douma– algemeen bestuurslid 

     Albert Roele–algemeen bestuurslid 

AGENDA: 

1. Welkom & Mededelingen        
        
2. Notulen ALV 27maart13 

3. Bestuursportefeuilles / werkzaamheden 

4. Jaarverslag 2012 

5. Prognose 2013 

6. Begroting 2014 

7. Kandidaat bestuursleden 

8. Sluiting 

 

Welkom & Mededelingen        

Voorheen zat het COC Amsterdam in het Paleis van de Weemoed, hier werden de bijeenkomsten van 

de werkgroepen gehouden. Per augustus moest er iets nieuws gevonden worden vanwege een 

managementwissel bij het Paleis. Ymere heeft de Tuinzaal in het pand aan de Rozenstraat gratis ter 

beschikking gesteld aan het COC Amsterdam. Deze ruimte kan worden  gebruikt voor de 

werkgroepen en dat kan tot augustus/bouwvak 2014. Hierna zal er waarschijnlijk gestart worden met 

de verbouwing van het pand. 

 

BESTUURSMUTATIES: 

Milton Kanteman, portefeuillehouder ‘Vereniging’, heeft afscheid genomen. 
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Reden voor het afscheid is een verschil van inzicht hoe om te gaan met de financiën van de 

vereniging. Er zijn bij aantreding van dit bestuur heldere afspraken gemaakt over 

budgetverantwoordelijkheid. Op verschillende moment gedurende het jaar is gebleken dat hierover 

met Milton Kanteman een fundamenteel verschil van inzicht bestaat. Na herhaaldelijke gesprekken 

bleek dit verschil van inzicht voort te bestaan, waarop vervolgens de conclusie is getrokken om niet 

met elkaar verder te gaan. 

Michel Slaager heeft privé andere keuzes gemaakt en is verhuisd naar Spanje. 

 

Notulen ALV 27maart13 

Notulen zijn goedgekeurd. 

 

Bestuur portefeuilles / werkzaamheden  

Peter de Ruijter is naast zijn penningmeesterschap bezig geweest met organisatie van de Speak UP 

Debatten n.a.v. de Pride Photo Award editie 2013. Verder is hij de afgelopen paar maanden bezig 

geweest met de wijk oriëntatie. Daarvoor zijn nu een aantal coördinatoren gevonden. Voor de 

stadsdelen Centrum, Oost, West, Nieuw-West en Zuidoost zijn reeds geïnteresseerde vrijwilligers 

gevonden. Voor stadsdelen Noord en Zuid staan nog vacatures open. Oproep wordt gedaan aan een 

ieder die interesse heeft voor de vrijwilligersfunctie van buurt-coördinatorschap. Idee is dat het 

bestuur als vertegenwoordiging te ver kan afstaan van de LHBT-ers in de stad. Met de buurt 

coördinatoren kunnen voelsprieten worden uigezet in de stadsdelen. 

Renske Lute; opvang secretariaat en bezig geweest met de opzet van het café. 

Albert Roele heeft een aantal portefeuilles onder zich, waaronder:  

 Business Pride;  het opzetten van een roze netwerk onder ZZP-ers; 

 Ledenwerving, gekeken gaat worden hoe de leden binnen te krijgen; 

 Veiligheid, in het driehoeksoverleg met Gemeente, Politie en COC Amsterdam. Dit ook n.a.v. 

de incidenten in de Vondelpark. Ook de stadsdelen zijn actief betrokken op het LHBT gebied. 

Kim Dekker; Voorlichting. In augustus stokje overgenomen van Michel Slaager. Gaat goed met de 

voorlichtingen 521 voorlichtingen afgelopen jaar met 56 voorlichters. Ook wil ze kijken of er 

variatie/diversiteit is te krijgen in de mensen in de voorlichters groep. 

Arnold wil vragen de voorlichters te kijken naar hoe een ingang te krijgen bij het speciaal onderwijs/ 

de gehandicaptenzorg. Jan geeft aan dat dit inderdaad gebeurt. 
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Gerard heeft ook een aantal portefeuilles, waaronder 

 Personeel en Organisatie, hij geeft aan per 1 november een complete vrijwilligersorganisatie 

te zijn. Zijn eerste taak is het werven van een vrijwilligers coördinator; 

 Multicultureel Amsterdam, aandacht vanuit gemeente/overheid voor de multiculturele 

Amsterdammer. Er zijn gesprekken geweest met Secret Garden over het samenwerken, dit is 

gestopt door de subsidiestop. Deze gesprekken worden op enig moment doorgezet. Eén van 

de doelstellingen van COC Amsterdam is samenwerking met andere organisaties, die actief 

zijn op LHBT-gebied in Amsterdam; dat geldt dus in principe ook voor Secret Garden.  

Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Why Me. Dit is initiatief dat in België is 

gestart. Het is een vereniging, opgericht door ex-asielzoekers, en een aantal mensen reizen 

vanuit België naar Nederland. Nu wil men een dergelijk initiatief ook in Nederland opzetten. 

Dit proces liep tegelijkertijd met het weer beschikbaar komen van het café/de Tuinzaal in het 

pand van COC Amsterdam; hierdoor kan COC Amsterdam de bijeenkomsten van Why Me 

hosten. Komende tijd wordt er gekeken hoe dit verder vormgegeven gaat worden. Zaterdag 

a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats. 

Samen met Done Fill heeft COC A’dam een subsidie aanvraag gedaan voor het ontwikkelen 

van een Netwerk Ouders van “Roze” kinderen vanuit de multiculturele hoek. Dit project 

heeft als voorlopige titel: Mijn Kind Onze Zorg. Hier is met de gemeente over gesproken. Er 

komt een kick-off event. Noteer in uw agenda 28 november in het Roze Theater. 

 

Patricia geeft aan met een solide webteam te werken. De ICT groep heeft de website omgebouwd 

naar een beter bereikbare en gebruiksvriendelijkere website. Zelf is ze betrokken bij Amsterdam 750,  

een werkgroep die bijdraagt aan hoe Amsterdam er over 25 jaar uitziet.  

Jan heeft in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen een ‘verkiezingspamflet’ geschreven. 

Samen met Irene Hemelaar van ProGay heeft hij met alle politieke partijen gesprekken hierover 

gevoerd. Doel hierbij was de politieke partijen te ondersteunen met het  opzetten van Roze 

paragraaf in hun gemeenteraadsverkiezingen programma. Als logisch uitvloeisel daarvan is hij met de 

partijen in gesprek over het opzetten van een werkgroep Roze politiek.  

Verder wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit van Amsterdam in 

het kader van het op te zetten AmsterdamPinkPanel.  Een LHBT onderzoekspanel, dat de 

kenniscentrum positie en uitstraling van COC Amsterdam verder zal versterken.   Samen met Patricia 

Douma, Kim Dekker worden de gesprekken met de UvA gevoerd.  
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Jaarverslag 2012 

Peter geeft toelichting op het jaarverslag.  

Joran van het KCC ( kascontrolecommissie) geeft aan positief te zijn over het jaarverslag van 2012. 

Deze stukken staan op de website.  

>Een lid geeft aan toch graag cijferoverzichten te willen zien. Jan en Peter beamen dat dit nieuw is, 

maar een jaarverslag is het aftikken van het verleden.  

 

> Een lid beaamt dat een KCC prima is, maar dit graag door het jaar heen meerdere update zou willen 

ontvangen. 

Er zal in de nieuwsbrief om de paar maanden een tussenrapportage te geven vanuit het KCC.  

>Een lid verbaast zich erover dat de accountant geen goedkeuring over de jaarrekening heeft 

afgegeven. Peter legt uit dat deze discussie is vanwege de horeca activiteiten en de daarmee niet 

sluitende begroting. Vraag is ook of het nodig is om een accountantsverklaring echt nodig is, 

aangezien dit in de statuten niet wordt gevraagd. Ook de KCC is betrokken bij dit besluit. Joran geeft 

aan dat de accountant wel heeft aangegeven dat de subsidiegelden juist zijn beoordeeld. 

Goedkeuring op het jaarverslag: 

Voor: 27 

Tegen: 0 

Onthouding: 1 

Het jaarverslag wordt bij dezen goedgekeurd. 

 

Decharge bestuur financieel: 

Voor:  27 

Tegen: 0 

Onthouding: 1 

Decharge wordt verleend.  

Peter legt het Actuele stand van zaken uit van de vereniging. Reorgansiatielasten, Personeelslasten 

en organisatie/kantoorlasten. Omzet wordt gegenereerd door de maatschappelijke projecten (veilige 

haven, Speak Up, Wijkbenadering, Pink Codes, Rainbow). Vanuit de vereniging de ledengelden en 

inkomsten uit de voorlichtingen. 

Begin van het jaar begroting vastgesteld op +5.000 euro ongeveer, hier gaan we waarschijnlijk over 

heen, maar hier komt Peter zo op terug met een voorstel wat we als bestuur willen gaan doen. 

Verwachting is dat er meer dan 5.000 wordt omgezet.  
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Begroting 2014 

 

Begroting wordt door Peter gepresenteerd. 

Een lid vraag wat de huisvestingskosten behelzen; Peter geeft aan dat dit een stelpost is mocht het 

gebeuren dat het COC op straat komt te staan. 

Een lid vraagt nu het weer in wat rustiger vaarwater komt men van plan is om een meerjarenplan op 

te stellen. Peter geeft aan dat dit een interessante gedachte is, Peter is hier nog niet helemaal aan 

toe. 2013 fluctueert nog erg, 2014 zou een rustig vaarwater moeten zijn. Als bestuur moet er 

nagedacht worden hoe de vereniging verder te ontwikkelen en wat dit betekend qua ledenaantallen 

e.d. Hoe gaan wij als vereniging waarde creëren. 

 

Er wordt gestemd voor de begroting: 

25 voor 

0 tegen 

0 onthouding 

 

Financiële Reserve: 

Peter legt uit hoe het bestuur heeft bedacht om de financiële reserve van de vereniging te 

continueren. De continuïteitsreserve behelst 15.000 euro, dit wordt als bodem gezien. Ook zal er een 

huisvestingsreserve worden vastgelegd, deze zal aangewend worden voor het inrichten van de 

huisvesting dan wel investering in kantoorruimte etc. Deze twee reserves blijven staan, wordt niet 

aangekomen, behalve als er met een voorstel richting de ALV gekomen wordt. In het voorjaar is er 

afgesproken dat de 5% in de continuïteitsreserve wordt gezet, maar nu wordt het in de algemene 

reserve gezet.  

Een lid uit zijn zorg: Kunnen wij al meer doen dan alleen geld reserveren of vinden wij dat alles 

richting huisvesting moet gaan. Peter geeft aan eerst werkkapitaal nodig te hebben.  De huisvesting 

wordt een bestuursverantwoordelijk. Het lid vraagt zich of hier een ALV voor in het leven geroepen 

kan worden. Ad hoc wordt door bestuur besloten, lange termijnbeslissingen in de ALV. 

Een ander lid vindt de huisvestingsreserve dusdanig laag dat hij het niet reëel acht. Peter legt uit dat 

dit een basis is om na te denken over geld.  

Bij de algemene reserve begroot de vereniging jaarlijks het resultaat.  
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Voorstel 4: Verwachte Bate 201, een bedrag tot 10.000 euro met als doel een evenement voor de 

zichtbaarheid van COC A’dam en haar vrijwilligers binnen de brede LHBT-er gemeenschap. Besluit: 

leidt dit tot een automatische aanpassing van de begroting van 2014. Een eventueel resterend 

resultaat boven de 5% en de Euro wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en als zodanig 

verwerkt in 2013. 

 

Een lid geeft aan het woord ‘Evenement’ in deze niet goed te vinden. Het wordt aangevuld als: 

Evenement met een maatschappelijk en inhoudelijk karakter. 

Er wordt een stemmingsronde gedaan over de opbouw van Eigen Vermogen: 

Stemming 1: 

Voor :24 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Stemming2 m.b.t. bestemming resultaat 2013 

Voor: 22 

Tegen: 2 

Onthoudingen: 0 

 

Kandidaat bestuursleden 

Nieuwe bestuurssamenstelling en het introduceren van een nieuwe functie namelijk Vice Voorzitter. 

Dit om de kwetsbaarheid van de vereniging tegen te gaan.  

De ombouw naar een vrijwilligersvereniging kost veel tijd ook van de bestuursleden. En ook wat we 

bij de vice-voorzitter neer willen leggen is de stadsdeelaanpak. Nu is het versnipperd.  

Voorstel is om het dagelijks bestuur uit te breiden en een vice voorzitter toe te voegen en dit te laten 

doen door Peter. Hiermee komt de vacature van Penningmeester vrij te vallen en hier is een goede 

kandidaat voor gevonden in de persoon van Ingrid Warmerdam.  

 

De kandidaten stellen zich voor.  

 Juriaan stelt zich voor als kandidaat bestuurslid PR en Communicatie. 

Ingrid Warmerdam stelt zich voor als penningmeester.  

Peter stelt zich voor als Vice Voorzitter.   
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AFSCHEID PATRICIA: 

Patricia geeft aan veel vertrouwen te hebben in het nieuwe bestuur, de nieuwe PR+communicatie 

bestuurslid Jurriaan. Jan bedankt Patricia voor haar inzet met en mooie bos bloemen. 

 

STEMBRIEFJES: 

Peter 

28 voor 

0 tegen 

Geen onthouding 

INGRID 

28 voor 

1 tegen 

0 onthouding 

 

JURRIAAN  

30 voor 

0 tegen 

0 onthouding 

KIM  

29 voor 

0 tegen 

0 onthouding 

 

Sluiting 

De vergadering wordt afgesloten 
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