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Geacht bestuur, 
 
Op de Algemene Vergadering van COC Nederland op 26 november 2016 is gesproken over de 
modernisering en harmonisatie van de statuten van COC Nederland en de bij haar aangesloten 
COC-verenigingen. Er is een werkgroep ingesteld met daarin namens de COC-verenigingen Peter 
de Ruijter, Evert van Veen, Philippe Courbois en namens COC Nederland Hans Stokebrand en 
Koen van Dijk. Onder begeleiding van Philippe Courbois en in nauw overleg met kandidaat notaris 
Mr. Monique Tomeï en notaris Mr. Ghislain van Kan van Metis Notarissen te Beek en 
Onderbanken, heeft de werkgroep allereerst de statuten van de lidverenigingen onder handen 
genomen.  
 
Dit heeft geresulteerd in conceptstatuten. Deze zijn op het voorzittersoverleg tijdens de LWFZ 
van 25 maart 2017 op constructieve wijze besproken. In de bijlage treft u de definitieve 
conceptstatuten (concept 27-03-2017 Metis Notarissen) aan. De gezamenlijke voorzitters van 
aanwezige lidverenigingen hebben tijdens het voorzittersoverleg hiermee ingestemd. Het 
federatiebestuur is blij met de snelle voortgang en bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage 
hieraan via de telefonische en e-mail consultatieronden en vanuit het voorzittersoverleg. 
 
Voor een statutenwijziging van een COC-vereniging is instemming nodig van het 
federatiebestuur. Gezien de positieve uitkomst van het voorzittersoverleg is het federatiebestuur 
uiteraard bereid deze te geven, en mag deze brief als toestemming gezien worden. 
 
De afspraak is om op hetzelfde moment de statuten van alle 20 lidverenigingen en de 
federatievereniging te laten passeren bij de notaris. U wordt daarom verzocht om in het voorjaar op 
de algemene ledenvergadering van uw COC-vereniging de statutenwijziging te agenderen en in 
stemming te laten brengen. Naast de tekst van de statuten en de voorgestelde wijzigingen moet ook 
deze instemmingsbrief als stuk worden toegevoegd bij het agendapunt “statutenwijziging”. De 
onderdelen en volgorde van het proces rondom de algemene ledenvergadering luisteren zeer nauw, 
en heeft direct invloed op de rechtsgeldigheid van de wijziging. Voor informatie over dit proces 
verwijs ik u graag naar Philippe Courbois, procesbegeleider via pcourbois@coc.nl of 0610327878 
 
Namens het bestuur wens ik u een voorspoedige ledenvergadering toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
w.g.       w.g. 
Tanja Ineke      Hans Stokebrand 
Voorzitter COC Nederland    Penningmeester COC Nederland 


