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CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28 januari 2021 

 

Aanwezig Bestuur:   Dymfke van Lanen (DL) – penningmeester 

     Freek Broekman – algemeen bestuurslid 

     Ian Vaissaire – algemeen bestuurslid 

Afwezig:     

Kas Controle Commissie:  Karel Kneppelhout (aanwezig) 

     Joram Grünfeld (aanwezig) 

     Pieter Brokx (afwezig) 

Notulist:    Rieteke van Bokhorst - FBPN 

De vergaderstukken zijn te vinden op: https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv 

 

Agenda (tijden zijn indicatief) 

1. 19.30 – 19.35 | Opening en welkom 

2. 19.35 – 19.40 | Mededelingen en actualiteiten 

3. 19.40 – 20.10 | Vaststellen notulen 17 september 2020 besluit 

4. 20.10 – 20.25 | Jaarplan en -begroting 2021 besluit 

5. 20.35 – 20.40 | Voordracht (her-)benoeming KCC-leden besluit 

6. 20.40 – 20.50 | Stemmen & uitslag 

7. 20.50 – 21.00 | Mededelingen & actualiteiten 

8. 21.00 – 21.10 | WVTTK 

9. 21.10 – 21.15 | Afsluiting 
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1. Opening en welkom door de algemeen bestuurslid Freek Broekman  

 (voorzitter vergadering) 

Freek Broekman heet iedereen van harte welkom. Er zijn 20 leden online aanwezig, incl. 3 

bestuursleden en notulist.  

 

2. Mededelingen & actualiteiten 

Vanny Reyes is er vanavond niet en stelt zich ook niet beschikbaar voor de volgende periode als 

voorzitter, Qua bestuur zijn er nu 3 personen over. 

De Roze filmdagen van 19-21 maart vinden online doorgang dit jaar. Net als andere jaren willen 

we dit jaar een ledendag organiseren. Daar zijn we mee bezig. 

Het is de eerste keer dat we een volledig digitale ALV doen dus het is voor ons ook een beetje 

wennen. 

Freek Broekman neemt de agenda door en vraagt of iemand nog wat aan de agenda toe wil 

voegen. Een lid heeft een agendapunt maar dit kan ook bij het agendapunt WVTTK besproken 

worden. 

3. Vaststellen notulen van 17 september 2020 (besluit) 

De voorzitter verwijst naar de notulen van 17 september 2020 en vraagt de leden per pagina of zij 

vragen of opmerkingen hebben. De notulen worden zonder commentaar goedgekeurd. 

 

4. Jaarplan en -begroting 2021 besluit 

Een nieuwe kans. Dit omdat in 2020 veel activiteiten helaas niet door hebben kunnen gaan. We 

hopen dit jaar een nieuwe kans te krijgen. Al zal het nog allemaal onzeker zijn en voorlopig 

allemaal nog online en digitaal blijven. 

Er wordt een sheet getoond en hierin staat dat COC Amsterdam e.o. in 2021 ook zal werken aan 

een nieuw strategisch meerjarenplan 2021-2024 en zal waar mogelijk en relevant aansluiten op het 

strategisch kader 'Samen Sterk’ van de federatie COC Nederland. 

Dymfke neemt de begroting op zich. Voor een deel komt de begroting overeen met vorige jaren. 

We hebben vorig jaar natuurlijk een heel raar jaar gehad. Er zijn een aantal dingen doorgeschoven 

Hetzelfde blijft: lasten en baten voor onze inhoudelijke onderdelen zoals voorlichting, ontmoeting 

en empowerment, veiligheid en belangenbehartiging. Hier gaat het gros van het geld naar toe en 

dat is ook de bedoeling. 
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Externe ondersteuning 

We hadden vorig jaar externe ondersteuning extra op de begroting staan, die zou komen uit een 

reserve voor organisatieontwikkeling. Dat is wel goed van de grond gekomen. Maar het is niet zo 

dat we er al helemaal zijn. Het is ook niet het juiste jaar geweest om dit te evalueren. We hebben 

bij toeval een paar financiële meevallers gehad, dus die reserve hebben we voor 2020 bijna niet 

aan hoeven spreken en dus willen we die reserve meenemen naar dit jaar om die externe 

ondersteuning te kunnen continueren. 

Bijdrages aan externe initiatieven & support COVID-19-crisis 

Er is vorig jaar (eind 2019) een potje gereserveerd om externe activiteiten te ondersteunen en om 

dit extra te doen i.v.m. alle covid-maatregelen. Dit potje staat nu ook op de begroting en hopelijk 

ter besteding. Er zijn al een paar aanvragen hiervoor binnengekomen. 

Shakespeareclub  

Shakespeareclub heeft het afgelopen jaar zeer succesvol online plaatsgevonden. Een aantal 

activiteiten hebben in het museum plaatsgevonden maar zijn dan gelivestreamd. De vraag is even 

hoe we dat dit jaar gaan doen. Hierover zijn we ook met het museum in overleg. Het is wel weer 

een jubileumjaar, aan het eind van dit jaar hopen we 75 te worden. Er is in ieder geval geld voor in 

de begroting opgenomen. 

 

Freek Broekman vraagt waar de roze filmdagen dan onder vallen. Dit valt onder de leden (ALV's, 

en het ledenevent bij de Roze filmdagen. 

Op sommige plekken staan 2 ** aangegeven. Dat zijn onderdelen die deels bekostigd worden door 

een subsidie van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft dit jaar de subsidieregeling 

gewijzigd. We weten nog niet zeker of we de subsidie ook daadwerkelijk binnenkrijgen. Dat gaat 

om € 35.000,- bestaande uit 3 onderdelen.  

Wat gebeurt er als we het geld niet krijgen? Voor een deel maken we dan gewoon de kosten niet of 

moeten de activiteiten kleiner plaatsvinden. Of we moeten het geld ergens anders vandaan halen. 

We gaan natuurlijk geen geld uitgeven wat we niet hebben. Voor overige posten geldt dan dat we 

over de gehele linie wat moeten gaan inkrimpen en moeten zoeken naar extra bijdrages. Een 

voorbeeld is: voor de activiteiten van Cocktail zijn er in de afgelopen jaren succesvol extra 

subsidies binnengehaald. 

Subsidieregeling 

Dymfke van Lanen en Ian Vaissaire vertellen 

De nieuwe subsidieregeling van de gemeente Amsterdam werkt eigenlijk hetzelfde als zoals ze al 

bekend zijn van het ministerie van sociale zaken. Die zijn erop gebaseerd dat een aantal 

organisaties die een alliantie vormen, samen een plan en een begroting indienen. Het idee erachter 

is dat een aantal partijen op hetzelfde vlak gaan samenwerken. Leuk idee... In de praktijk is het 

niet eenvoudig. De gemeente heeft ons bijster weinig tijd gelaten. We konden er in oktober mee 

beginnen. Er moest heel snel heel veel gedaan worden. Daarbij heeft de gemeente besloten dat er 
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per thema maar 1 alliantie subsidie zal krijgen, wat betekend dat als organisatie ABC de subsidie 

krijgt, organisatie DEF de komende 2 jaargeen subsidie krijgt 

Een lid vraagt wanneer de gemeente een beslissing neemt over de toewijzing van de subsidie voor 

2021. Dit is 1 juni. Er geldt een overgangsregeling voor de periode tot 1 juni dat geldt voor alle 

activiteiten die we nu al doen of die het afgelopen jaar gesubsidieerd zijn geweest en die ook weer 

een plek gaan krijgen in een alliantie (dit is een voorwaarde). 

Een lid vraagt of de politiek hierover benaderd is. Hij vindt het raar dat we het meest progressieve 

college sinds eeuwen hebben en dat dit gebeurt. Kunnen we bevriende politici van Nieuw-west 

niet hierop aanspreken?  

COC Amsterdam heeft kritiek geuit, we hebben met betreffende ambtenaren regelmatig gesproken 

maar het landt niet, Dymfke van Lanen vindt het geen kwaad kunnen om bevriende politici hierop 

aan te spreken maar weet niet of dit effect zal hebben. 

De thema's waarop gesubsidieerd wordt: 2 waar wij mee bezig zijn: Bi-culturele LHBTI en 

Zichtbaarheid en Pride, dan is er nog anti-discriminatie, mannenemancipatie, koloniaal verleden, 

Inclusiever denken en Gendergelijkheid op de werkvloer. 

Een lid vraagt voor externe initiatieven en covid 19 crisis waar dan aan moet worden gedacht. 

Eigenlijk het type dezelfde externe activiteiten als die we altijd ondersteunen, maar waar nu ook de 

inkomsten zijn weggevallen. Normaal mag het geld niet naar exploitatiekosten gaat maar deze 

voorwaarde is nu weggelaten 

Een lid vraagt om een toelichting op externe ondersteuning van € 18.000. Hier wordt een 

toelichting op gedaan. Het gaat vooral om administratieve en secretariële ondersteuning en dit 

wordt als zeer prettig ervaren. 

Stemmen over jaarplan en begroting 

Er wordt met 11 voor en 5 onthouden gestemd waardoor er goedkeuring wordt verleend aan 

begroting en het jaarplan. 

 

5.  Voordracht (her-)benoeming KCC-leden besluit 

Net als ieder jaar moeten we een Kascontrole commissie aanstellen voor het boekjaar 2021. De 3 

KCC leden die het afgelopen jaar op zich genomen hebben zijn Karel Kneppelhout (aanwezig), 

Joram Grünfeld (aanwezig) en Pieter Brokx (afwezig). Zij hebben aangegeven komend jaar weer 

beschikbaar te zullen zijn. Normaal gesproken zouden we voor personen anoniem stemmen, nu 

heeft elke deelnemer vooraf een email gekregen met de vraag of iemand er problemen mee heeft 

om dit jaar niet anoniem te stemmen 
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6. Stemmen & uitslag 

Iedereen die voor deze KCC leden zijn kan nu zijn/haarhand opsteken, 13 personen zijn akkoord 

en we zijn blij dat ze nog een jaartje aanblijven en feliciteren hen met deze uitslag. 

 

7. WVTTK 

Een lid en ex-vrijwilliger wil de sociale veiligheid van COC Amsterdam e.o. ter discussie stellen. Hij geeft 

aan als gevolg van 4 jaar lang grensoverschrijdend gedrag en geestelijke mishandeling een heel medisch 

traject in te gaan om dit te verwerken. COC Amsterdam e.o. is volgens hem een onveilige plek voor 

vrijwilligers. 

Freek broekman geeft aan dat de vertrouwenspersoon hier op ingeschakeld is en er is een procedure is 

gestart en afgewikkeld. Het advies van het bestuur is het klachtenprocedure te volgen van COC 

Amsterdam. Het betreffende lid geeft aan het in ieder geval benoemd wilde hebben en zich eerst gaat 

richten op zijn herstel en zich daarna gaat bedenken wat hij hiermee wil en kan doen. 

Een lid vraagt waar Naomie Pieter is. 

De termijn van Naomie is ook ook afgelopen en zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Dus zowel Vanny 

Reyes als Naomie Pieter zijn geen bestuursleden meer. 

Er zijn nog maar 3 bestuursleden, De termijn van Dymfke van Lanen loopt ook af in de zomer. We zijn 

druk aan het werven en er zijn gesprekken gaande op dit moment. Als iemand een persoon weet die 

bestuurslid of (duo)voorzitter wil worden, laat het aub weten of solliciteer! 

Pim Ligtvoet zit namens COC Amsterdam in een klein groepje rond Cruising Area Oeverlanden. Dit loopt 

nu sinds december. Hij heeft dit ook bij de stadscoördinatoren gemeld maar denkt niet dat iemand erin 

geïnteresseerd is. Dus hij wil dit hier toch melden als stadscoördinator van Nieuw West. Het secretariaat 

heeft hem hierover een mail doorgestuurd en hij is hiermee aan de gang gegaan. 

Deze werkgroep ziet die cruise area als 1 van de weinige plekken in de omgeving van Amsterdam waar je 

kunt cruisen als cultureel erfgoed. Het behoud van de oeverlanden is belangrijk en te danken aan 2 

homomannen. De inzet is dat er zoveel mogelijk bewaard blijft. Er komen allerlei woningprojecten en een 

metrostation. Het ziet er naar uit dat het niet helemaal behouden blijft maar toch wel redelijk. De inzet van 

het stadsbestuur is om die gedoogzone zoals dat wordt genoemd, in ieder geval te behouden. 

Een lid geeft aan Vanny Reyes een hele fijne voorzitter te hebben gevonden vanuit zijn functie als 

coördinator Voorlichting en dit geldt ook voor Dymfke van Lanen dus bij deze een compliment voor deze 

twee. Wij zullen dit ook aan Vanny Reyes doorgeven. 

Een lid vraagt zich af of we het Jaarplan 2021 nog gaan bespreken. Hij heeft dit even gemist. Door covid is 

eigenlijk het jaarplan 2020 bijna rechtstreeks doorgeschoven naar 2021. Met de hoop dat het allemaal in 
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2021 wel doorgang kan vinden. 

 

8. Afsluiting 

Freek Broekman sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor deelname en hoopt elkaar 

voortaan weer in het echt te kunnen ontmoeten. 

 

 


