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Aan de leden van COC Amsterdam 
 
Amsterdam, 27 mei 2016 

 
Onderwerp: Uitnodiging ALV woensdag 15 juni 2016 
 
Beste COC Amsterdam lid, 
 
Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 15 juni,  
19.30-21.15, bij het DOC (Doven Ontmoetingscentrum) aan de Stadhouderskade 89, Amsterdam. 

 
Dit jaar is ons jaarverslag in een nieuw jasje gestoken. Onder leiding van onze penningmeester is 

er hard aan gewerkt om je een mooi en helder verslag te kunnen presenteren.  
 
Naast het vaststellen van de jaarrekening willen we je graag laten weten wat we in 2015 hebben 
gedaan en welke activiteiten we dit jaar hebben opgezet en nog gaan opzetten. Denk daarbij aan 

het 70-jarig bestaan van COC Amsterdam in combinatie met Europride; een aantal vrijwilligers zijn 
al druk bezig om hier invulling aan te geven.  
 
Op de agenda staat verder o.a. de benoeming van Roel Theissen als algemeen bestuurslid met 
portefeuille Voorlichting. We zijn blij dat Roel zich kandidaat heeft gesteld om ons bestuur te 
versterken. Helaas heeft onze secretaris aangegeven te gaan stoppen met haar werkzaamheden 
per 15 juni. We zijn druk bezig om adequate vervanging te vinden.  

 
 
De agenda (tijden zijn indicatief): 

1. Opening en welkom door de voorzitter    19.30-19.35 
2. Notulen 16 december 2015 (besluit)     19.35-19.40 

3. Verslag kascontrolecommissie      19.40-19.50   
4. Jaarrekening en jaarverslag 2015 (besluit)   19.50-20.05 

5. Informatie aan COC Nederland (besluit)   20.05-20.10 
6. Voorstellen kandidaat algemeen bestuurslid en stemming 20.10-20.15 
7. Voorstellen kandidaten kascontrolecommissie   20.15-20.20 

Pauze        20.20-20.35 
8. Uitslag stemming benoeming Roel Theissen (besluit)  20.35-20.40 
9. Uitslag benoeming kascontrolecommissie (besluit)  20.40-20.45 

10. Mededelingen & Actualiteiten      20.45-21.00 
11. WVTTK        21.00-21.15 
12. Sluiting en borrel      21.15 

 
Een toelichting op de agendapunten is in de annex te vinden. Op www.cocamsterdam.nl vind je 
vanaf 30 mei a.s. alle relevante vergaderstukken.  
 

Wil je de vergadering bijwonen? Meldt je dan aan via info@cocamsterdam.nl. Het is niet mogelijk je 
telefonisch aan te melden. Als je niet in de gelegenheid bent om je via email aan te melden kun je 
natuurlijk gewoon wel de vergadering bijwonen. 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. Wij zullen in de komende maanden contact met onze leden opnemen om 
contactgegevens aan te vullen. 
 

Namens het bestuur van COC Amsterdam, 
met vriendelijke groet, 
 
Peter de Ruijter, 
Voorzitter COC Amsterdam 
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ANNEX: Toelichting op de agenda 
 
Punt 2: 
De concept notulen zijn te vinden op onze website. 
 
Punt 3: 

In overeenstemming met de statuten van de vereniging brengt de kascontrolecommissie jaarlijks 
aan de ALV verslag uit over haar bevindingen met betrekking tot de controle van het door de 
penningmeester in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde financiële beheer. Dat verslag gaat 
vergezeld van een advies over het dechargeren van de penningmeester voor het gevoerde beheer 
in dat jaar. 
 

Punt 4: 

Het bestuur is verplicht om jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, 
verantwoording af te leggen aan de ALV over het beleid, door een algemeen en financieel 
jaarverslag te overleggen. Goedkeuring door de ALV van deze stukken strekt tot decharge van het 
bestuur voor zijn bestuur over het jaar. 
 
Punt 5:  

De statuten schrijven voor dat de ALV een deadline vaststelt, waarvoor het bestuur aan het bestuur 
van COC Nederland de goedgekeurde begroting, het goedgekeurde werkplan, het goedgekeurde 
jaarverslag en de goedgekeurde jaarrekening overlegt. Het voorstel is om deze datum op 31 juli 
2016 te zetten. 
 
Punt 6: 
Het voorstel is om Roel Theissen te benoemen als algemeen bestuurslid met portefeuille 

Voorlichting. 
 

Roel Theissen (1968) is sinds augustus 2010 als voorlichter actief bij COC Amsterdam, de 
afgelopen vijf jaar ook in de rol van interne HRM/vrijwilligerscoördinator. Samen met een andere 
vrijwilliger verzorgt hij de intake, functioneringsgesprekken en overige begeleiding van de 
voorlichters. Roel vindt het zeer belangrijk dat de bestuurstaken en de contacten naar COC 

Nederland en de betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van de 
voorlichting goed verzorgd worden. Hij zal dan ook zijn rol als voorlichter neerleggen als hij 
benoemd wordt, maar zal als er ruimte in zijn agenda is regelmatig blijven voorlichten. Wij denken 
dat dit zijn rol als bestuurslid op dit vlak alleen maar versterkt. Het bestuur is van mening dat Roel 
een zeer geschikte kandidaat is voor deze functie en beveelt hem dan ook van harte aan. 
 
Punt 7: 

Joram Grunfeld en Pieter Brokx vormen thans de kascontrolecommissie en zijn bereid dit komend 
jaar te blijven doen. 
  
 


