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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 2016 

Aanwezig bestuur:    Peter de Ruijter – voorzitter en voorzitter van de vergadering 

Dymfke van Lanen – penningmeester 

Jackie Breedveld –secretaris 

 

Aspirant bestuurslid: Willeke Morren – aspirant algemeen bestuurslid 

     

AGENDA: 

 Opening en welkom door de voorzitter     

 Notulen 18 juni 2015 (besluit)      

 Mededelingen & Actualiteiten      

 Jaarplan 2016 (besluit)   

 Bestemmen van reserves (besluit)      

 Jaarbegroting 2016 (besluit)      

 Voorstellen kandidaat Willeke Morren en stemming 

 Uitslag stemming benoeming Willeke Morren  

 WVTTK        

 Sluiting en borrel    
    

1. Opening en welkom door de voorzitter  

De Voorzitter heet eenieder welkom en opent de vergadering. De Voorzitter stelt vast dat aan de 

oproepvereisten voor ALV als opgenomen in de statuten van de vereniging is voldaan en dat derhalve 

rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.  

2. Notulen ALV 18 juni 2015 

De Voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 18 juni 2015 en vraagt of de leden nog vragen 

en/of opmerkingen hebben. Er worden geen opmerkingen gegeven. 

De ALV keurt de notulen van de ALV van 18 juni 2015 goed. 

3. Mededelingen & Actualiteiten 

De Voorzitter meldt dat COC Amsterdam, tezamen met COC Nederland, een schriftelijke oproep heeft 

gedaan aan de Islamitische Vereniging Amsterdam om een imam die in het verleden controversiële 

uitlatingen over LHBT-ers heeft gedaan niet uit te nodigen voor een congres.  

mailto:info@cocamsterdam.nl
http://www.cocamsterdam.nl/


COC Amsterdam 

Stadhouderskade 89 

1073 AV Amsterdam 

+31 (20) 6263087 

 

 
 

Lid van de federatie van Nederlandse verenigingen tot integratie van homoseksualiteit COC 

postbank 600281 btw NL 0059.14.760.B.01  KvK 34138266 

(020) 6263 087  info@cocamsterdam.nl www.cocamsterdam.nl 

Rozenstraat 14, 1016 NX Amsterdam 

In het Parool heeft recentelijk berichtgeving gestaan over tolerantie jegens homofobe vluchtelingen. 

COC Amsterdam heeft hierop een reactie ingezonden. 

Het Cocktail project dat al in andere regio’s bestaat is van start gegaan in Almere en Amsterdam. Dit 

project richt zich op het koppelen van LHBT asielzoekers met lokale maatjes. 

COC Amsterdam is naarstig op zoek naar vrijwilligers. De Voorzitter doet aan de aanwezigen een 

oproep om vrijwilliger te worden.  

De Voorzitter verwijst naar de strategische keuzes die in de loop van 2015 zijn gemaakt en in blij met 

de weg die COC Amsterdam is ingeslagen. Er komt meer beweging in de organisatie en meer 

communicatie, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. 

4. Jaarplan 2016 

De Voorzitter verwijst naar het Jaarplan 2016 als ter beschikking gesteld. Terugblikkend op 2015, geeft 

hij aan dat er in 2015 een heroriëntatie heeft plaatsgevonden waarbij de nadruk is komen te liggen op 

het feit dat COC Amsterdam een organisatie is die volledig op vrijwilligers draait. Hierbij past dat COC 

Amsterdam beweegt van een instituut naar een groep mensen in beweging. Het idee is dat mensen 

zelf actief zijn onder de paraplu van COC Amsterdam. Een lid verzoekt om dit ook aan de leden te 

communiceren. Dit is zeker de bedoeling; het doel is dat mensen meer met elkaar in gesprek gaan en 

er uitwisselingen plaatsvinden. 

In 2016 zijn er ook inhoudelijke doelen. COC Amsterdam moet meer zichtbaar zijn en ook moet meer 

zichtbaar worden wat de vrijwilligers doen. Per aandachtsgebied zijn er verder ook doelstellingen 

geformuleerd die zijn opgenomen in het plan. De Voorzitter gaat verder in op de concrete plannen die 

zijn geformuleerd. Er wordt een vraag gesteld over de mate waarin COC Nederland het inhoudelijke 

programma bepaalt. COC Nederland geeft een basis, maar dit moet vertaald worden naar de situatie 

in Amsterdam. Daarnaast is het aan COC Amsterdam om de concrete plannen te formuleren. 

De ALV keurt het Jaarplan 2016 zoals gepresenteerd goed.  

5. Bestemmen van Reserves 

De penningmeester legt uit dat COC Amsterdam een ANBI-status heeft. Dit levert voordelen op, maar 

schept ook verplichtingen. In het kader daarvan is het van belang dat COC Amsterdam een bij de 

doelstelling van de vereniging horende bestemming geeft aan het eigen vermogen middels 

bestemmingsreserves. 

Voorgesteld wordt om de volgende bestemmingsreserves te creëren ten laste van de algemene 

reserve en de continuïteitsreserve (deze vervalt daarmee): 
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Bestemmingsreserve t.b.v. organisatieontwikkeling:  EUR 30.000 

Bestemmingsreserve t.b.v. communicatie:  EUR 10.000 

Bestemmingsreserve t.b.v. 70-jarig bestaan:  EUR 36.000 

Daarnaast wordt het navolgende reservebeleid voorgesteld: 

- Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen wordt ernaar gestreefd een Algemene 

Reserve aan te houden van eenmaal de reguliere kosten op jaarbasis; 

- Voor zover een positief jaarresultaat niet nodig is voor de aanvulling van de Algemene 

Reserve, wordt het als volgt bestemd: 

o 50% van de netto opbrengst uit Voorlichting wordt gereserveerd t.b.v. de 

Voorlichting; 

o 50% van het positief jaarresultaat van de vereniging wordt gereserveerd voor nieuwe 

initiatieven binnen de vereniging; 

o 25 % van het positief jaarresultaat van de vereniging wordt gereserveerd voor 

externe initiatieven; 

o 25% van het positief jaarresultaat van de vereniging wordt gereserveerd voor een 

specifiek doel in de nabije toekomst; als een dergelijk doel niet voorhanden is wordt 

deze 25% ofwel aan de reserve interne initiatieven ofwel aan de reserve externe 

initiatieven toegevoegd. 

6. Jaarbegroting 2016 

De penningmeester legt de opmaak, ingedeeld naar de nieuwe organisatiestructuur, en de inhoud van 

de Jaarbegroting 2016 uit.  

De ALV keurt de jaarbegroting 2016, inclusief de bestemming van de reserves en het reservebeleid als 

voorgesteld onder punt 5, goed.  

 

7. Voorstellen kandidaat Willeke Morren en stemming  

Willeke Morren stelt zich voor en legt haar motivatie voor het bekleden van een bestuursfunctie uit. 

Ze is beschikbaar voor de positie van Algemeen Bestuurslid met de portefeuille Vereniging en 

Vrijwilligers. 

8. Uitslag stemming benoeming Willeke Morren   

De secretaris heeft de stemmen geteld. 

De ALV keurt de benoeming van Willeke Morren als Algemeen Bestuurslid unaniem goed. 
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9. WVTTK  

Er zijn geen vragen. 

10.  Sluiting  

De Voorzitter sluit de vergadering.  
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