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CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12 DECEMBER 2019 
 
Aanwezig Bestuur :   Vanny Reyes (VR) - voorzitter 
     Dymfke van Lanen (DL) - penningmeester 
 
Verhinderd:    Naomi Pieter (NP) - Algemeen bestuurslid 
 
Kas Controle Commissie:  Joram Grünfeld (JG) 
     Pieter Brokx (PB) 
 
Notulist:     Ria van der Lee (RvdL) 
 
De vergaderstukken zijn te vinden op : https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv 
 
AGENDA: 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter    19.30-19.35 
2. Vaststellen notulen 13 juni 2019 (besluit)   19.35-19.40 
3. Mededelingen & Actualiteiten     19.40-19.50 
4. Jaarplan en -begroting 2019 (besluit)    19.50-20.20 
5. Voordracht en voorstellen bestuursleden    20.20-20:40 
6. Voordracht en voorstellen KCC     20:40-21:00 
7. Pauze, tellen stemmen      21:00-21.15 
8. Uitslag stemming bestuur en KCC (besluit)   21:15-21.30 
9. WVTTK        21.30-21.45 
10. Afsluiting & Borrel      21.45-22.30 
 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. 
Er zijn 24 leden aanwezig, incl. 2 bestuursleden. Er is geen enkele volmacht afgegeven. 
 
2. De notulen van 13 juni 2019 (besluit) 
De voorzitter verwijst naar de notulen van 13 juni 2019 en vraagt de leden per pagina of zij vragen 
of opmerkingen hebben. De notulen worden zonder commentaar goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen en actualiteiten.  
Vrijwilligersmanagement 
Zoals al aangekondigd tijdens de ALV van 13 juni 2019 is er een structureel capaciteitstekort voor 
een aantal werkzaamheden in het verenigingsmanagement. Ook de situatie op het secretariaat is 
niet stabiel; hier werken maar 2 mensen. Er is een oplossing gevonden in de vorm van een extern 
bureau FBPN. 
VR vertelt hier iets meer over en over de constructie van de samenwerking. 
 
Voor een goede borging van de gegevens van onze vrijwilligers is de softwareleverancier 
Vrijwilligers aan Zet aangetrokken, die een goed en veilig internetplatform, die heet Fenna, 
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kunnen bieden waar deze data beveiligd kunnen worden opgeslagen. Wij zullen hiermee voldoen 
aan de eisen die de AVG aan de opslag van persoonlijke gegevens stelt. 
VR geeft meer uitleg en dat Fenna moet nog geïmplementeerd worden. 
 
AVG 
Wij hebben ons aangemeld bij een adviesbureau AVG Voor Verenigingen. 
N.a.v. een vraag van J.P. de Lugt laat VR weten dat niemand heeft gereageerd op de eerdere 
vacature voor AVG-functionaris. We gaan nogmaals een vacature plaatsen.  
We moeten er rekening mee houden dat een vrijwilliger over het algemeen niet hetzelfde werk wil 
doen als in het professionele leven. 
COC Nederland (NL) heeft een eigen AVG-functionaris maar die is niet beschikbaar voor 
ondersteuning van COC lidverenigingen, dan alleen advies. COC Zwolle bijvoorbeeld is wel actief 
bezig met dit onderwerp. Mogelijk kunnen we dit met andere lidverenigingen oppakken. 
 
Organisatiestructuur 
De gelaagde organisatiestructuur gaat op de schop. Als gevolg hiervan moeten en kunnen 
bijvoorbeeld teambesprekingen en het indienen van declaraties simpeler. Het imago van COC 
Amsterdam e.o. wordt mede gerealiseerd door coördinatoren en vrijwilligers. Samendoen maakt 
het imago ook sterker. 
 
4. Jaarplan 2020  
De fundering van de organisatie begint te wankelen door o.a. de veranderende tijd, de 
participatiemaatschappij en ook de polarisatie binnen de samenleving. Er treedt een daling op in 
het aantal beschikbare vrijwilligers. 
 
Onder het motto “Samen sterker: mèt, voor en door!” willen wij de interne organisatie versterken 
door onze vrijwilligers meer te binden aan de organisatie door middel van vrijwilligersmiddagen, 
trainingen zoals Ethische Problemen en Suïcide-Preventie; en het opzetten van het 
Vrijwilligershandboek voor en door vrijwilligers. 
De basis van de organisatie wordt ook verstevigd wanneer collega’s elkaar onderling stimuleren en 
enthousiasmeren. 
Meer diversiteit is nodig bij de voorlichters; zodat de leerlingen op scholen zich in de voorlichters 
wel kunnen herkennen. 
 
De werkplannen worden als helder bestempeld door de leden. 
J.P. de Lugt (JPdL) vraagt zich af hoe het door het tekort aan vrijwilligers nu verder moet met 
bijvoorbeeld de weerbaarheidstrainingen. Worden projecten dan niet meer uitgevoerd en hoe zit 
het dan met de subsidies. 
DL legt uit dat de subsidie wordt verlengd in algemene zin. Er is ook vertrouwen op het inzicht 
van de werkgroepen zelf. Niet te ambitieus en te veel verschillende groepen. 
JPdL biedt aan de weerbaarheidstrainingen van Marco Brokx in 2020 te ondersteunen. 
 
Het jaarplan wordt goedgekeurd. 
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5. Begroting 2020 
De kosten voor Ontmoeting en Empowerment zijn gestegen naar € 50.048,00 doordat deelnemers 
vanuit het hele land komen. Het gaat voornamelijk om de kosten voor treinkaartjes van 
nieuwkomers. 
 
Een andere onttrekking is bedoeld voor de nieuwe activiteiten van Caribbean Queer Salon. 
 
De daling van het ledenaantal is gestopt. Het aantal leden is zelfs wat gestegen. De nieuwe leden 
zijn relatief veel nieuwkomers, die binnenkomen via Cocktail. 
 
KCC-lid JG brengt een positief advies uit met betrekking tot de onttrekking ondersteuning 
vrijwilligersmanagement. Er zijn voldoende algemene reserves. Deze moeten echter niet nog 
hoger worden. 
 
Freek Broekman vraagt zich af of de uitgaven voor Cocktail wel in verhouding staan met die van 
andere groepen. 
DL antwoordt: De subsidie komt van COC NL. Andere lidverenigingen ervaren ook tekorten. 
Zolang we de middelen hebben is het prima maar vol is vol. Wij krijgen geen medewerking van de 
NS of via het Asielproject van COC NL. 
Roel Theissen geeft aan dat hij het geld voor de reiskosten goed besteed vindt. 
 
De begroting 2020 wordt goedgekeurd. 
 
6.  Voordracht en voorstellen bestuursleden en Kas Controle Commissie (KCC) 
De kandidaat-bestuursleden en -lid KCC stellen zich kort voor. 
 
Het bestuur vraagt de ALV te benoemen: 

 Ian Vaissaire in de functie van algemeen bestuurslid met de duo-portefeuille Ontmoeting, 
Empowerment en Welzijn. 

 Freek Broekman in de functie van algemeen bestuurslid met dezelfde portefeuille. 
 Karel Kneppelhout in de functie van lid KCC 2020. 

 
Er wordt een stemcommissie ingesteld in de persoon van de leden Roel Theissen en Angela 
Scholder. 
 
7.  Pauze, tellen van de stemmen 
 
8. Uitslag stemming bestuur en KCC (besluit) 
Angela Scholder maakt namens de stemcommissie de uitslag bekend. 
 
Totaal uitgebrachte aantal stemmen : 24 
 
De ALV benoemt Ian Vaissaire en Freek Broekman in de functie van algemeen bestuurslid. 
De ALV benoemt Karel Kneppelhout in de functie van lid van de Kas Controle Commissie. 
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Er is gestemd door 24 leden, en werd er overweldigend voor hen gestemd. Toen niet gezegd, maar 
wel in de stemcommissie besproken en vastgelegd is dat er bij allen tussen de 1 en 3 blanco 
stemmen of tegenstemmen waren. Onder meer vanuit dataprivacy overwegingen kunnen we niet 
meer informatie delen, ook omdat dat niet een belangrijker relevant ander doel dient. Dit is ook in 
lijn met artikelen 17 en 18 van de statuten. 
 
9. W.V.T.T.K: 
Geen. 
 
10. Afsluiting en borrel 
De voorzitter sluit de vergadering af en nodigt de leden om samen een borrel te drinken. 
 


