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

 

Aanwezig Bestuur:   Dymfke van Lanen - penningmeester 

  Freek Broekman - algemeen bestuurslid / kandidaat duo  

                                                       voorzitter intern 

     Ian Vaissaire - algemeen bestuurslid 

  Margriet Veeger - kandidaat duo voorzitter extern 

  Dick van der Pol – kandidaat secretaris 

 

Afwezig:    - 

Notulist:    Rieteke van Bokhorst - FBPN 

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

Agenda (tijden zijn indicatief) 

1. 20.00 – 20.05 | Opening en welkom 

2. 20.05 – 20.10 | Vaststellen notulen 28 januari 2021 (besluit) 

3. 20.10 – 20.30 | Voordracht benoeming bestuursleden 

4. 20.30 – 20.45 | Pauze, tellen stemmen 

5. 20.45 – 20.50 | Uitslag (her-)benoeming bestuursleden (besluit) 

6. 20.50 – 21.00 | Mededelingen en actualiteiten 

7. 21.00 – 21.05 | WVTTK 

8. 21.05 – 21.15 | Afsluiting 
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1. Opening en welkom door algemeen bestuurslid Ian Vaissaire  

 (voorzitter vergadering) 

Ian Vaissaire heet iedereen van harte welkom. Er zijn 21 leden online aanwezig, incl. 5 

bestuursleden en notulist.  

 

2. Vaststellen notulen van 28 januari 2021 (besluit) 

De voorzitter verwijst naar de notulen van 28 januari 2021 en vraagt de leden of zij vragen of 

opmerkingen hebben. De notulen worden zonder commentaar goedgekeurd. 

 

3. Voordracht benoeming bestuursleden en stemming 

2 leden geven aan bezwaren te hebben tegen het duo-voorzitterschap van Freek en 
onderbouwen dit. 
Margriet Veeger stelt zich voor en vertelt waarom zij zich kandidaat stelt voor de functie duo-
voorzitter extern.  
Freek Broekman (algemeen bestuurslid) legt uit waarom hij zich kandidaat stelt als duo-
voorzitter intern.  
Dick van der Pol stelt zich voor en vertelt waarom hij zich kandidaat stelt voor de functie 
secretaris. 
Een lid vraagt aan Margriet Veeger of zij ook voorzitter zou willen worden als Freek Broekman 
niet gekozen zou worden. Margriet geeft aan dat zij daar wel over gedacht heeft en dat zij hier 
geen voorstander van zou zijn omdat zij een combi-functie met Freek Broekman prefereert maar 
hier uiteindelijk wel voor zou gaan als de vereniging dat zou wensen. 

Een lid vraagt het volgende:  
1. Het vorige bestuur was wat diverser dan dit voorgestelde bestuur. Hoe ziet het bestuur het 
waarborgen van de link tussen alle mensen in het spectrum en alle diverse groepen binnen COC 
Amsterdam?  
2. zij vraagt zich ook af of dit bestuur voldoende tijd beschikbaar heeft om er als bestuur weer een 
goede draai aan te kunnen geven. 
Margriet Veeger beantwoord vraag 1. Afgelopen maanden is er door de kandidaten proefgedraaid 
en zij hebben er stevig aan mogen proeven, er zit een behoorlijke slagkracht in dit bestuur, er 
zitten veel verschillende kwaliteiten bij elkaar waardoor er al veel hobbels genomen konden 
worden en zij heeft er vertrouwen in dat dit het begin is van een hele mooie tijd. 
Margriet Veeger beantwoord ook vraag 2. De vraag is aan de orde geweest in het interim-bestuur 
gezien de leeftijd van het grootste gedeelte van het bestuur. Dit vergt wel wat aandacht. Wellicht 
zal het bestuur nog moeten worden uitgebreid met meerdere algemeen bestuursleden.  
Freek Broekman vult het antwoord op de vraag over de diversiteit aan; in het afgelopen jaar zijn 
er heel veel gesprekken geweest met kandidaat-bestuursleden en is heel hard getracht de 
diversiteit binnen het bestuur te waarborgen maar dit bleek een heel moeilijke opgave te zijn en 
uiteindelijk moet er wel bestuurd worden. 
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Een lid vraagt of Dick van der Pol en Margriet Veeger zich er van willen vergewissen dat alle 
procedures rondom het soort onrust (zoals door de 2 leden die zojuist hun bezwaren t.o.v. het 
voorgestelde voorzittersschap van Freek Broekman uitten) op een goede manier wordt 
doorlopen, zodat zij als leden weer rustig kunnen gaan slapen en er zeker van kunnen zijn dat 
aan iedereen recht wordt gedaan. Dick van der Pol ligt toe. Er is een vertrouwenspersoon, dit 
staat ook op de website. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat komt is er nog de 
klachtencommissie van COC Nederland, waar men zich tot kan wenden. Dat zal dan een goede 
zaak zijn. Dick van der Pol zal zich daarvoor inzetten en zijn uiterste best hiervoor doen. 
 
Een lid vraagt of is overwogen om de vertrouwenspersoon van COC Nederland te benaderen en 
de vertrouwenspersoon van COC Amsterdam e.o. dus over te slaan. 
Dick van der Pol geeft aan wat de routing is en waarom hier (nog) niet voor is gekozen. We 
hebben als COC Amsterdam een vertrouwenspersoon en het zou niet goed zijn om die voorbij te 
lopen. Er wordt pas bij COC Nederland aangeklopt als de bemiddeling van de 
vertrouwenspersoon niet het gewenste resultaat geeft. 

Een lid vraagt of Freek niet gecoached kan worden om goed om te leren gaan met hoe je 
vrijwilligers aanspreekt op zaken. Freek Broekman geeft aan in de afgelopen maanden inderdaad 
al gecoached te zijn door de vertrouwenspersoon binnen COC Amsterdam 

Het is tijd om te stemmen, het stemformulier wordt in de chat gedeeld. Alle deelnemende leden 
hebben een persoonlijke code ontvangen waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. 
 

4. Pauze, tellen stemmen 

Calvin telt de stemmen en laat de uitslag zien.  

 

Margriet Veeger 

Voor: 20 

Tegen: 0 

Blanco: 1 

Freek Broekman 

Voor: 14 

Tegen: 3 

Blanco: 4 

Dick van der Pol 

Voor: 21 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

5.  Uitslag (her-) benoeming bestuursleden (besluit) 
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Alle 3 de kandidaat zijn benoemd in hun nieuwe bestuursfunctie. Ian Vaissaire feliciteert hen 

hiermee. 

 

6. Mededelingen en actualiteiten 

- 

 

7. WVTTK 

Een lid vraagt in welk opzicht COC Amsterdam e.o. verschilt met COC Nederland. Hij worstelt hier als 

stadscoördinator mee. Hij vraagt het nieuwe bestuur in deze nieuwe periode hier duidelijkheid over te 

geven. Dymfke van Lanen geeft een toelichting. Het ligt er aan waar beleid gemaakt wordt Alles waar 

beleid over gemaakt wordt op nationaal niveau, daar gaat COC Nederland over. Alles waar beleid over 

wordt gemaakt op lokaal niveau, gaat de lidvereniging (in dit geval COC Amsterdam e.o.) over. Freek 

Broekman stelt nog voor om dit onderwerp tijdens het coordinatorenoverleg op 7 mei verder te bespreken. 

 

Een lid (voorzitter van Pride & Sports) vraagt waarom COC Amsterdam een sportakkoord heeft getekend 

met de gemeente Amstelveen, hij vraagt zich af: Wat doet COC Amsterdam, kennen zij de stichting Pride 

& Sports en hoe kunnen we er voor zorgen dat dit wel op de radar komt? 

Er komt veel reactie op deze vraag, met name door de stadscoordinatoren. Er wordt besloten deze 

informatie op een ander tijdstip met elkaar uit te wisselen. 

 

8. Afsluiting 

Ian Vaissaire sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor deelname en hoopt elkaar voortaan 

weer in het echt te kunnen ontmoeten. 

 

 


