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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 juni 2018
Aanwezig bestuur:

Peter de Ruijter (PdR)– voorzitter
Dymfke van Lanen (DvL) – penningmeester
Roel Theissen (RT) – algemeen bestuurslid
Bouko Bakker (BB) – algemeen bestuurslid

Verhinderd:

Münire Manisa (MM) – algemeen bestuurslid

Kas Controle Commissie (KCC)

Joram Grunfeld (JG)

Vergaderstukken te vinden op: https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv
Agenda
01
02
03
04
05
06
07
08

Opening en welkom door de voorzitter
Vaststellen notulen ALV 17 december 2018 (besluit)
Mededelingen & Actualiteiten
Jaarverslag 2017 (besluit)
Update sollicitatiecommissie bestuursleden
Afscheid Roel Theissen
WVTK
Afsluiting & Borrel

1.

Opening en welkom door de voorzitter

19.30-19.35
19.35-19.40
19.40-20.00
20.00–20.20
20.20-20.30
20.35-20.45
20.45-21.00
21.00-21.30

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Er zijn 17 leden aanwezig, incl. 4 bestuursleden. Er is 1 volmacht afgegeven.
2.

Notulen ALV 14 december 2018 (besluit)

De voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 14 december 2018 en vraagt of de
leden nog vragen en/of opmerkingen hebben. Dit is niet het geval.
De ALV keurt de notulen van de ALV van 14 december 2018 goed.
3.

Mededelingen & Actualiteit 2018

- COC’s Shakespeareclub: de voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de organisatie en programmering is een stuurgroep ingesteld. Thema is: wat (ver)bindt ons als LHBTIQ+ community. Voor de invulling van het programma is er contact met verschillende interne COCgroepen en met extern organisaties, groepen en intiatieven.
- Veiligheid: COC Amsterdam onderhoudt intensief contact met gemeente en politie. De
meldingsbereid is nog steeds laag. Met de gemeente wordt een campagnevoorbereid. Sinds
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kort zijn er ook drie ‘veiligheidsbuddy’s bij het team Veiligheid actief ter ondersteuning van
de coördinator en individuele ondersteuning van slachtoffers.
- Münire Manisa heeft zich teruggetrokken uit het bestuur van COC Amsterdam.
4.

Jaarverslag 2017 incl. Jaarrekening 2017 (besluit)

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.
Twee correcties worden aangegeven: op blz. 41, onder Resultaatbestemming, donatie vervangen door dotatie, en in de voorlaatste regel, Interne initiatieven vervangen door Externe initiatieven.
DvL geeft een toelichting op de Jaarrekening 2017 en de stand van de reserves. De stand
van de reserves is op het gewenste niveau van één keer de jaarbegroting.
Toelichting op contributiegelden: COC Amsterdam ontvangt 2/3 van de contributiegelden,
en COC Nederland 1/3. PvR ziet de afdracht aan COC Amsterdam liefst hoger worden.
De KCC adviseert goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening en het bestuur voor 2017
decharge te verlenen.
Het inhoudelijk / financieel jaarverslag 2017 wordt ter goedkeuring in stemming gebracht. Er wordt gestemd bij handopsteken. Het inhoudelijk / financieel jaarverslag 2017
wordt met algemene stemmen door de ALV goedgekeurd, en het bestuur wordt decharge
verleend voor 2017.
5.

Update Sollicitatiecommissie

Bouko doet verslag van de gevolgde procedure en maakt de namen van de aspirant bestuursleden bekend. Komende maanden worden zij ingewerkt op de verschillende dossiers
en portefeuilles en komen we met elkaar tot een functieverdeling voor het nieuwe bestuur. Voordracht en benoeming zal plaatsvinden op de ALV van 13 december.
6.

Afscheid Roel Theissen

Roel Theissen ziet af van een tweede termijn als Algemeen Bestuurslid met de portefeuille
Voorlichting. De voorzitter bedankt Roel voor zijn inzet in de afgelopen periode.
Roel neemt afscheid met een interactieve discussie aan de hand van stellingen rond de
thema’s Diversiteit en Intersectionaliteit.
7.

WVTK & Sluiting

PdR sluit om 21.00 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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