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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 december 2016
Aanwezig bestuur:

Peter de Ruijter (PdR)– bestuursvoorzitter en voorzitter van
de vergadering
Dymfke van Lanen (DvL) – penningmeester
Willeke Morren (WM) – algemeen bestuurslid
Roel Theissen (RT) – algemeen bestuurslid
Bouko Bakker (BB) – aspirant algemeen bestuurslid

AGENDA:

PT

Aspirant bestuurslid:
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• Opening en welkom door de voorzitter
• Vaststellen notulen 15 juni 2016 (besluit)
• Mededelingen & Actualiteiten
• Jaarplan / Jaarbegroting 2017 (besluit)
• Introductie Bouko Bakker – Alg Bestuurslid
• Introductie Peter de Ruijter – Voorzitter
• wvttk
• Pauze / Verkiezing
• Uitslag Verkiezing (besluit)
• Voordracht Laurens Buijs (LHBT+ emancipatie 2.0)
• Discussie
• Afsluiting & 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 15 juni 2016

De voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 15 juni 2016 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 15 juni 2016 goed.
3.

Mededelingen & Actualiteiten

De voorzitter ligt de ALV in over een aantal actuele onderwerpen. Laurens Buijs heeft
helaas voor vanavond afgezegd om een voordracht te geven. We kijken of hij dit op een
later tijdstip alsnog kan doen.
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4.

Jaarplan / Jaarbegroting 2017

PdR presenteert de inhoudelijke punten van het Jaarplan van 2017. Het jaarplan is in
samenspraak met de coördinatoren en andere vrijwilligers opgesteld. In 2017 zal het thema 2016 (zichtbaarheid) worden verbreed naar ‘zichtbaarheid en verbinding’ van de activiteiten van COC Amsterdam, zowel intern als extern.
Op het Algemeen Coördinatoren overleg, dat 1 maal per kwartaal wordt georganiseerd,
zullen de verschillende verenigingcoördinatoren gezamenlijk initiatieven ontplooien en
coördineren om aan het thema van 2017 uitvoering te geven.

PT

Als uitvloeisel van het succesvolle jubileum jaar (2016) is COC Amsterdam extern zichtbaarder geworden en dat biedt mogelijkheden tot verdere of hernieuwde samenwerking.
Hierbij houden we in de gaten dat COC Amsterdam een vrijwilligers organisatie is.
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2017 zal ook in het teken staan van de opbouw van Belangenbehartiging / Mobilisatie en
Veiligheid. Hiertoe zal een Algemeen bestuurslid worden geworven en zal ingezet worden
op het vormen van een nieuwe maatschappelijke/externe agenda.
Verder zullen we Zorg & Welzijn en de Verenigingsfunctie verder versterken. Als laatste zal
worden ingezet op het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers om vaardigheden te
ontwikkelen dmv het aanbieden van relevante trainingen.
DvL licht de jaarbegroting 2017 toe. Totale lasten/baten zullen plm. 123.000 EUR bedragen.
De ALV keurt het Jaarplan / Jaarbegroting 2017 goed.
5.

Introductie Bouko Bakker

Bouko Bakker heeft zich verkiesbaar gesteld als Algemeen Bestuurslid met de portefeuilles
Zorg & Welzijn en Ontmoeting & Empowerment. Bouko stelt zichzelf voor aan de ALV en
vertelt iets over zijn motivatie en achtergrond.

6.

Introductie Peter de Ruijter

Peter de Ruijter stelt zich herverkiesbaar als voorzitter. Peter vertelt de ALV wat hij in zijn
laatste bestuursperiode wil bereiken.

7.

wvttk

Geen verdere punten.

8.

Uitslag stemming verkiezing Bouko Bakker / herverkiezing Peter de Ruijter (besluit)
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Lid Marjorie Ong-A-Swie heeft de stemmen geteld.
De ALV benoemt Bouko Bakker met 22 stemmen vóór en 1 onthouding tot Algemeen Bestuurslid.
De ALV benoemt Peter de Ruijter met algemene stemmen tot Voorzitter.
9.

Sluiting en borrel

CO
NC
E

PT

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