COC Amsterdam
Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam
+31 (20) 6263087

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 Juni 2017
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) – algemeen bestuurslid
Münire Manisa (MM) – aspirant algemeen bestuurslid

Kas Controle Commissie

Joram Grünveld (JG) – lid KCC

Agenda
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Aspirant bestuurslid:
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Inloop ‘Het Kantoor’-Zaal, Lloyd Hotel
01 Opening en welkom door de voorzitter
02 Vaststellen notulen ALV 14 december 2016 (besluit)
03 Inhoudelijk / Financieel Jaarverslag 2016 (besluit)
04 Statutenwijziging COC Amsterdam (besluit)
05 Verkiezing Münire Manisa – Alg Bestuurslid Bel. Beh. & Veiligh.
06 Herverkiezing Dymfke van Lanen - Penningmeester
07 Pauze / Verkiezing
08 Uitslag Verkiezing (besluit)
09 Concept Maatschappelijke Agenda 2018-2022
10 Wvttk
11 Afsluiting & Borrel
1.

19.00-19.30
19.30-19.35
19.35-19.40
19.40-19.50
19.50-20.05
20.05-20.15
20.15-20.25
20.25-20.40
20.40-20.45
20.45-21.05
21.05-21.10
21.10-21.40

Opening en welkom door de voorzitter

De Voorzitter heet iedereen 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. Agendapunt 03 is na
agendapunten 04 – 06 besproken in verband met aanwezigheid KCC-lid. In de notulen
wordt de oorspronkelijke agendavolgorde aan gehouden.
2.

Notulen ALV 14 december 2016 (besluit)

De voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 14 december 2016 en vraagt per
bladzijde of de leden nog vragen en/of opmerkingen hebben. Er worden geen opmerkingen
gemaakt.
De ALV keurt de notulen van de ALV van 14 december 2016 goed.
3.

Inhoudelijk / Financieel Jaarverslag 2016 (besluit)
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PdR geeft een toelichting op het inhoudelijk jaarverslag, en het KCC-lid JG licht het uitgebrachte KCC advies op de jaarrekening toe. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de
veelheid aan activiteiten die door de vrijwilligers zijn uitgevoerd. Hierdoor is de zichtbaarheid van COC Amsterdam vergroot. De jaarrekening laat dit ook goed zien. De KCC adviseert goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening en het bestuur voor 2016 decharge te
verlenen.
Het in het jaarverslag opgenomen organogram is op onderdelen wat verwarrend en niet
altijd juist wat positie van functies betreft.
Qua ledenaantal was er in 2016 sprake van een lichte groei met 30 leden. Er zijn nu 1840
leden.

Totaal: 15
Voor: 15

PT

Het inhoudelijk / financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring in stemming gebracht onder
de toezegging dat een nieuwe versie van het organogram wordt opgenomen. Er wordt gestemd bij handopsteken.
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De ALV keurt het inhoudelijk / financieel jaarverslag 2016 goed.
4.

Statutenwijziging COC Amsterdam (besluit)

De voorzitter licht het proces van de statutenwijziging in de afgelopen maanden toe. De
statuten van alle lid verenigingen en van de Federatie worden gewijzigd. De belangrijkste
wijzigingen in de statuten betreffen de volgende onderwerpen:
• Doelstelling

• Focus op samenwerking binnen federatie “COC familie”
• Donateurs, leden en ereleden
• Code Goed Gedrag

• Stemmen met volmacht
• ANBI status proof

• Elektronisch uitnodigen, vergaderen, etc.
• Directie
• Vicevoorzitter

Met name de herformulering van Artikel 2, het doel van de vereniging roept een vraag op
of COC Amsterdam er nu voor iedereen is, ook voor heteroseksuelen. De nieuwe doelfor-
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mulering sluit dit inderdaad niet uit. Het gaat in dit doel vooral om mensen die uitgesloten
worden en niet volledig (kunnen) participeren. In het algemeen hebben heteroseksuelen
daar geen last van, maar heteroseksuele transgenders of mensen met een intersekse conditie juist weer wel.
De afspraak wordt gemaakt om nog verder te gaan spreken implicaties van de wijziging in
doelstelling.
Onder deze toezegging wordt de statutenwijziging in stemming gebracht. Er wordt gestemd bij handopsteken.
Totaal: 14
13 voor

PT

1 tegen
De ALV stemt in met de Statutenwijziging voor COC Amsterdam.
5.

Münire Manisa – Algemeen Bestuurslid Belangenbehartiging & Veiligheid.
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Münire Manisa stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid Belangenbehartiging & Veiligheid en licht haar motivatie toe.
Op vraag van een van de leden is er een korte discussie over de wenselijkheid van nietLHBTI personen als bondgenoten en of dit ook doorgevoerd moet worden tot op het bestuursniveau. De voorzitter antwoordt dat juist het opkomen van iemand die zichzelf niet
tot de LHBTI rekent, maar zich hiermee wel actief wil verbinden, ‘ons’ sterk maakt. Of zoals iemand reageerde: “We zijn er niet voor iedereen, maar met elkaar kunnen we wel resultaten behalen.”

6.

Dymfke van Lanen - Penningmeester

Dymfke van Lanen stelt zich herverkiesbaar als penningmeester en licht haar motivatie
toe.

7.

Pauze / Verkiezing

8.

Uitslag Verkiezing (besluit)

Het stembureau wordt gevormd door de leden Angela Scholder en Roel Theissen.
De ALV benoemt Münire Manisa met 12 stemmen vóór en 3 blanco tot Algemeen Bestuurslid.
De ALV herbenoemt Dymfke van Lanen met 14 vóór en 1 blanco tot Penningmeester.

9.

Concept Maatschappelijke Agenda 2018-2022

MM en PdR presenteren de concept punten voor de Maatschappelijke Agenda (MA) van COC
Amsterdam voor de periode 2018-2022.
De MA 2018 – 2022 is bedoeld als de gezamenlijke agenda voor COC Amsterdam, en geeft
aan waar COC Amsterdam zich sterk voor wil maken en waarop samenwerking met bondge-
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noten wordt gezocht. Ook zal de MA 2018 – 2022 onze input zijn richting politieke partijen
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. COC Amsterdam zal stimuleren
dat partijen een Roze Stembusakkoord gaan afsluiten.
De verschillende onderdelen worden doorgesproken en toegelicht. Reacties en opmerkingen van leden worden verzameld en worden meegenomen in de verdere opstelling van de
MA 2018 - 2022.
Op suggestie van een lid zal een onderdeel ‘Seksualiteit, Gezondheid en Veiligheid’ worden
toegevoegd (o.a. PrEP, capaciteit soa-poli, veiligheid ontmoetingsplaatsen e.d.)
De ALV benadrukt het belang van ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers; hier mag prioriteit aan gegeven worden.

10.

wvttk
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Een aantal formuleringen kunnen scherper en duidelijker. De ordening van de onderdelen
en punten die hieronder vallen is niet altijd even logisch. Ter plekke geven leden schriftelijk hun reacties en opmerkingen door.
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- de interne en externe communicatie van COC Amsterdam kan verbeterd worden. Dit
heeft de aandacht van het bestuur en het communicatieteam. Er is een nieuwe vrijwilliger
gevonden die zich zal bezighouden met interne communicatie, waaronder het verzorgen
van een maandelijkse nieuwsbrief.
- helaas is de functie van secretaris nog niet opgevuld; het bestuur is wel in gesprek met
een kandidaat.
- de suggestie wordt gedaan ook vrijwilligers in te zetten op korte, soms eenmalige, klussen.

11.

Sluiting & Borrel

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