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Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam
+31 (20) 6263087

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 JUNI 2016
Peter de Ruijter (PdR)– bestuursvoorzitter en voorzitter van de
vergadering
DymBke van Lanen (DvL) – penningmeester
Willeke Morren – algemeen bestuurslid
Jackie Breedveld (JB)–secretaris

Aspirant bestuurslid:

Roel Theissen – aspirant algemeen bestuurslid

AGENDA:

Opening en welkom door de voorzi6er
Notulen 15 december 2016 (besluit)
Verslag Kascontrolecommissie
Jaarrekening en jaarverslag 2015 (besluit)
InformaHe aan COC Nederland (besluit)
Voorstellen kandidaat algemeen bestuurslid en stemming
Voorstellen kandidaten kascontrolecommissie
Uitslag stemming benoeming Roel Theissen (besluit)
Uitslag benoeming kascontrolecommissie (besluit)
Mededelingen & Actualiteiten
WVTTK
SluiHng en borrel
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Aanwezig bestuur:

1.

Opening en welkom door de voorzitter

De Voorzi6er heet eenieder welkom en opent de vergadering. De secretaris 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 16 december 2015

De voorzi6er verwijst naar de notulen van de ALV van 16 december 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 16 december 2015 goed.

3.

Verslag Kascontrolecommissie
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Namens de kascontrolecommissie is Pieter Brokx aanwezig. Hij legt uit welke zaken de commissie
heeb bestudeerd. Hij geeb aan dat de commissie heeb geconstateerd dat er netjes is omgegaan met
het geld. De commissie heeb veel vertrouwen in de penningmeester. De kascontrolecommissie
adviseert dan ook om de jaarrekening goed te keuren.

4.

PT

Er wordt de vraag gesteld waarom er geen accountantscontrole van de jaarrekening heeb
plaatsgevonden. DvL legt uit dat dit ligt aan de subsidieaanvragen die dit soms verlangen; dat was dit
jaar niet nodig. Er is in ieder geval een professionele administraHe. Daarnaast heeb de
kascontrolecommissie zich goed verdiept in de cijfers. Op deze wijze is zorgvuldigheid geborgd. PdR
voegt toe dat het bestuur op deze voet door zal gaan, teneinde dubbele kosten te voorkomen.

Jaarrekening en jaarverslag 2016
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PdR geeb aan dat het jaarverslag is vernieuwd. Er is meer focus op wat COC doet en wie we zijn.
Daarnaast zijn er arHkelen over de vrijwilligers opgenomen. Er is ook een nieuw organogram met
daarin ook de ondersteunende afdelingen opgenomen; zo is het duidelijk hoe de organisaHe nu is
opgebouwd.
COC Amsterdam heeb zich druk tegen de roze gemeenteagenda aan bemoeid, maar dit gebied moet
nog meer aandacht krijgen met niet alleen focus op poliHek maar ook maatschappelijke organisaHes.
Op het gebied OntmoeHng & Empowerment zijn er nieuwe iniHaHeven zoals het cocktail project
opgezet. In Amsterdam komt er per september een nieuwe groep bij. Qua veiligheid is weer de
jaarlijkse monitor van het Amsterdam Pink Panel gepubliceerd. COC Amsterdam heeb acHe
ondernomen om de veiligheidsinformaHe van de poliHe boven tafel te krijgen, maar die informaHe is
niet gegeven.
Het advocatenspreekuur is nieuw leven ingeblazen middels een nieuwe contactpersoon (oudsecretaris en advocaat Gerald Janssen). En verder gaat het consul6eam van start. Dit team bestaat uit
psychologen die mensen die worstelen met LHBT-vragen op weg helpen bij hun zorgvraag.
Wat betreb vrijwilligersbeleid is het bestuur in gesprek met COC NL om meer gefaciliteerd te krijgen,
want hier is duidelijk behoebe aan. Het secretariaat is momenteel goed bemand, hetgeen
noodzakelijk is gezien o.a. het aantal telefoontjes dat binnenkomt. Ook komen er regelmaHg mensen
persoonlijk langs.
DvL licht de cijfers nader toe. Het wordt duidelijk dat er veel gedaan wordt met relaHef weinig
middelen. De balans geeb ongeveer zelfde totaalbeeld als het vorige boekjaar, alleen is het Eigen
Vermogen hoger en anders opgedeeld in de reserves. De lasten zijn EUR 70.000, waarvan een groot
gedeelte rechtstreeks naar de thema’s gaat. Het bestuur hoopt de komende Hjd nog wat slagen te
kunnen slaan op het gebied van subsidies. Dit jaar is ook duidelijk weergegeven aan welke externe
iniHaHeven COC Amsterdam een bijdrage levert. De bijzondere lasten worden gedekt door de
bestemmingsreserves als aangegeven in de jaarrekening.
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Het voorstel voor verdeling van het resultaat is om dit conform het beleid als in de vorige ALV
vastgesteld te doen. Er is een goede dekkingsgraad dus aan de algemene reserve hoeb niets te
worden toegevoegd.
Op een vraag van een lid licht DvL toe dat de begroHng volgens plan verloopt. De kosten voor het 70jarig bestaan zullen in de zomer worden gemaakt.
De ALV keurt de jaarrekening 2015 goed.

Informatie aan COC Nederland

Ingetrokken.

6.

PT

5.

Voorstellen kandidaat algemeen bestuurslid en stemming
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Roel Theissen stelt zich voor. Hij geeb een korte uiteenzeing van zijn moHvaHe en zijn ervaring als
voorlichter en vrijwilligerscoördinator binnen COC Amsterdam. Hij zal zijn funcHe neerleggen bij
benoeming maar zal af en toe nog wel voorlichHng blijven geven.

7.

Voorstellen kandidaten kascontrolecommissie

PdR geeb aan dat Joram Grunfeld en Pieter Brokx thans de kascontrolecommissie vormen en bereid
zijn dit komend jaar te blijven doen. Een derde lid is zeer welkom.

8.

Uitslag stemming benoeming Roel Theissen (besluit)

JB heeb de stemmen geteld.

De ALV benoemt Roel Theissen met algemene stemmen tot algemeen bestuurslid.

9.

Uitslag benoeming kascontrolecommissie (besluit)

JB heeb de stemmen geteld.

De ALV benoemt Joram Grunfeld en Pieter Brokx met algemene stemmen tot leden van de
kascontrolecommissie.

10.

Mededelingen & Actualiteiten

PdR geeb aan dat ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van COC Amsterdam, de Shakespeare Club
zal worden opgezet Hjdens Amsterdam Pride. Doel is om mensen te verbinden en samen te brengen.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en bij te dragen aan dit iniHaHef.
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PdR merkt op dat het Cocktail project wordt uitgebreid. Vanwege de kwetsbare groep is het echter
belangrijk dat er gecontroleerde groei plaatsvindt; zorgvuldigheid staat hier voorop.
TransUnited heeb goede aanloop. Er zal worden gekeken waar we kunnen samenwerken.
Op federaHe niveau is een werkgroep federaHe-structuur opgezet. Doel is het verbeteren van de
relaHe met de lid-verenigingen, o.a. op het gebied van vrijwilligersbeleid, mandatering en
ondersteuning, fondsenwerving.

11.

WVTTK

Geen verdere punten.

Sluiting en borrel
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12.
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Op een vraag over huisvesHng geeb PdR aan dat er nog geen duidelijkheid is over wanneer COC
Amsterdam in het Denim Hotel zou kunnen trekken. De huidige huur bij DOC is dan ook verlengd.

PdR sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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