
Introductie en voordracht benoeming bestuursleden & KCC, ALV 13-12-18 

 

Introductie 
 

Mijn naam is Vanny Reyes, 45 jaar jong en een zeer actieve 

vrijwilliger en coördinator Ontmoeting, Empowerment & Welzijn 

sinds eind 2015. Hierdoor ambieer ik om de volgende stap te 

maken naar het bestuur om op alle vlakken van de COC 

Amsterdam zowel lokaal en landelijk iets te kunnen betekenen 

voor onze doelgroep en vrijwilligers.  

 

In mijn coördinatie probeer ik de sociale en kwetsbare componenten van onze doelgroep naar 

voren te halen. Dit doe ik door het binden en boeien van de bezoekers en vrijwilligers van onze 

activiteiten en ze in contact te brengen met de lokale netwerken waar participatie, voorlichting, 

veiligheid, zorg en welzijn nodig is. Ik ben trots dat mijn coördinatie, de teams, teamleiders en 

vrijwilligers nu zichtbaarder zijn geworden in de stad voor de Amsterdamse LHBT+. Ik 

beschouw mezelf als een goede ondersteuner die de menselijke maat waar het kan in mijn 

vrijwilligerswerk terug laat zien en voelen. 

 

Ditzelfde wil ik ook graag gaan doen op bestuurlijk niveau door de combinatie te maken met wat 

we van de bezoekers en Amsterdamse LHBTI+ te horen krijgen, en deze te vertalen in 

beleidsdoelstellingen voor onze maatschappelijke agenda. Dit alles doe ik met de waarden en 

beginselen in mijn achterhoofd, die met name met intersectionaliteit, diversiteit en inclusiviteit te 

maken hebben. Daarom acht ik mij waardevol voor dit bestuur.  

 

Ik ben bereid om mijn tijd te investeren en in te plannen waar nodig om het bestuur op deze 

manier van dienst te kunnen zijn, net zoals ik dat nu als coördinator doe. Ik hoop dat ik gekozen 

word als voorzitter om samen met het bestuur een krachtige COC Amsterdam voor nu en de 

toekomst te blijven. 

 

Vanny Reyes, aspirant bestuurslid, beoogd voorzitter 

 

 

 

Ik heet Freek Klijzing, geboren Amsterdammer, ben 55 jaar en getrouwd. In 

mijn werkzame leven werk ik als directeur/bestuurder in het voortgezet- / 

beroepsonderwijs. Naast mijn werk wil ik mij dienstbaar inzetten voor onze 

gemeenschap. Ik zag bij de VCA de vacature secretaris en vond dat een mooie 

functie waarvoor ik mijn ervaring kan inzetten. Naast het vrijwilligerswerk, 

krijgen mijn twee Friese stabijs veel aandacht.  

 

Ik hoop een vruchtbare samenwerking binnen het COC Amsterdam e.o. met mooie activiteiten 

voor onze gemeenschap. 

 

Freek Klijzing, aspirant secretaris 

 



Naomie is een queer en anti-racisme activist wiens werk zich richt 

op het maken van ruimte voor de intersecties van die 

gemeenschappen. Zij is de oprichter van 'Daughters of Ivory', 

mede-oprichter van 'Black Queer & Trans Resistance NL', en de 

initiatiefnemer van Pride of Color Amsterdam, de eerste commissie 

binnen Amsterdam Pride die zich richt op de inclusie en 

empowerment van biculturele LGBTI +. 

 

Ze hoopt o.a. een brug te kunnen bouwen tussen het COC en biculturele gemeenschappen, die 

het bijvoorbeeld nog moeilijk vinden om hun weg vinden naar het COC. Daarnaast zal ze de 

complexe dimensies aankaarten m.b.t. veiligheid van alle(!) LHBT'ers. Verder hoopt ze ook een 

steentje bij te kunnen dragen aan de groep Voorlichting, voor een intersectionele kijk op de 

geschiedenis van seksuele diversiteit en gender expressie.  

 

Naomie Pieter aspirant bestuurslid Belangenbehartiging, Veiligheid en Voorlichting. 

 

 

Voordracht benoemingen 

 
Het bestuur vraagt de ALV als bestuurslid en als leden van de Kas Controle Commissie 2019 te 

(her)benoemen: 

 

(1) Vanny Reyes in de functie van voorzitter; 

(2) Freek Klijzing in de functie van secretaris; 

(3) Naomie Pieter in de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuilles 

Belangenbehartiging, Veiligheid en Voorlichting; 

(4) Bouko Bakker in de functie van algemeen bestuurslid, portefeuilles Ontmoeting, 

Empowerment en Welzijn (2e termijn); 

(5) Joram van Gelder en Pieter Brokx als leden van de Kas Controle Commissie 2019. 

 

Per voordracht zal de stemming schriftelijk plaatsvinden. 

 

Benoemingsrooster per 13 december 2018 

 

Functie Voornaam Achternaam Benoemd Termijn 
Herbenoeming 

Rooster 

Alg Bestuur O, E & W Bouko Bakker 2016-12 2* 2018-12* 

Penningmeester Dymfke Van Lanen 2015-06 2 2019-06 

Voorzitter Vanny Reyes 2018-12* 1 2020-12 

Secretaris Freek Klijzing 2018-12* 1 2020-12 

Alg Bestuur B, V & V Naomie Pieter 2018-12* 1 2020-12 

 

* (her)benoeming ALV dd. 13 december 2018 


