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Aan de leden van COC Amsterdam 
 
Amsterdam, 1 december 2015 

 
Onderwerp: Uitnodiging ALV woensdag 16 december 2015 
 
Beste COC Amsterdam lid, 
 
Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 16 december 
2015, 19.30-21.00, bij het DOC (Doven Ontmoetingscentrum) aan de Stadhouderskade 89, 

Amsterdam. 
 

Naast het vaststellen van het jaarplan en de jaarbegroting voor 2016 willen we je graag op de hoogte 
stellen van recente ontwikkelingen en gebeurtenissen. Verder heeft bestuurslid Kim Dekker 
aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn en is begin november afgetreden. Kim 
heeft zich met verve ingezet als bestuurslid, dus we zijn blij dat zij aan COC Amsterdam verbonden 

wil blijven. Willeke Morren dragen wij voor als kandidaat voor de algemeen bestuurslid-functie 
Vrijwilligers & Vereniging. Willeke heeft een achtergrond in P&O en wil zich richten op verbinding 
binnen de vereniging en de vrijwilligers. 
We hebben nog een aantal vacatures op bestuurs- en coördinatorniveau openstaan (zie 
www.cocamsterdam.nl/vacatures). Mocht je interesse hebben of ken je iemand dit geschikt zou 
kunnen zijn, laat het ons weten. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor projecten, 
dus ook al heb je maar een paar uur tijd in de week, je hulp is altijd welkom (email: 

vrijwilliger@cocamsterdam.nl). 
 
De agenda (tijden zijn indicatief): 

1. Opening en welkom door de voorzitter    19.30-19.35 
2. Vaststellen notulen 18 juni 2015 (besluit)    19.35-19.40 

3. Mededelingen & Actualiteiten      19.40-19.50 
4. Jaarplan 2016 (besluit)      19.50-20.05 

5. Bestemmen van reserves (besluit)    20.05-20.10 
6. Jaarbegroting 2016 (besluit)     20.10-20.20 
7. Voorstellen kandidaat Willeke Morren en stemming  20.20-20.30 
8. Pauze        20.30-20.45 
9. Uitslag stemming benoeming Willeke Morren   20.45-20.50 
10. WVTTK        20.50-21.00 

11. Sluiting en borrel      21.00 
 

Op www.cocamsterdam.nl vind je vanaf 1 december a.s. alle relevante vergaderstukken. Op de ALV 
zullen een aantal geprinte versies aanwezig zijn. 
 
Wil je de vergadering bijwonen? Meldt je dan aan via info@cocamsterdam.nl. Het is niet mogelijk je 
telefonisch aan te melden. Heb je deze uitnodiging per post ontvangen, dan hebben wij geen (recent) 

email adres van je. Je kunt je email adres doorgeven aan info@cocamsterdam.nl. Als je naar de 
vergadering komt gelieve je ledenpas mee te nemen. 
 
We hopen jullie de 16e te zien! 
 
Namens het bestuur van COC Amsterdam, 
 

 
 
 
Peter de Ruijter, 
Voorzitter COC Amsterdam 
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