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CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 18 juni2021 

 

Aanwezig Bestuur:   Freek Broekman - voorzitter intern 

  Margriet Veeger - duo voorzitter extern 

  Dymfke van Lanen – penningmeester 

     Ian Vaissaire - algemeen bestuurslid 

  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 

Concept agenda (tijden zijn indicatief) 

1. 20.00 – 20.05 | Opening en welkom 

2. 20.05 – 20.10 | Vaststellen notulen 28 april 2021 (besluit) 
3. 20.10 – 20:25 | Mededelingen & actualiteiten 

4. 20:25 – 20:55 | Jaarverslag en -rekening 2020 (besluit) Incl. verslag en decharge (KCC) 

5. 20:55 – 21:05 | Voorstel benoeming extra termijn Dymfke van Lanen 

6. 21.05 – 21.20 | Pauze, tellen stemmen 

7. 21.20 – 21.25 | Uitslag benoeming extra termijn (besluit) 
8. 21.25 – 21.40 | WVTTK 

9. 21.40 – 21.45 | Afsluiting 
    

 

1. Opening en welkom door algemeen bestuurslid Ian Vaissaire  

 (voorzitter vergadering) 

Ian Vaissaire heet iedereen van harte welkom. Er zijn 12 leden online aanwezig, incl. 5 

bestuursleden en notulist.  

 

 

2. Vaststellen notulen van 28 april 2021 (besluit) 
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De voorzitter verwijst naar de notulen van 28 april 2021 en vraagt de leden of zij vragen of 

opmerkingen hebben. De notulen worden zonder commentaar goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen en actualiteiten 

COC (Amsterdam) bestaat 75 jaar dit jaar, hierover is nog niet veel gecommuniceerd. Het bestuur is 

bezig met een plan voor festiviteiten, wat gecombineerd met Shakespeareclub. 7 december is de 

officiële datum, het bestuur wil in ieder geval het eindejaarsfeest houden en wat andere festiviteiten, er 

komt binnenkort een nieuwsbrief over. De botenparade gaat helaas niet door dit jaar. Wel worden er 

andere festiviteiteten georganiseerd in de prideweek. Er gaan versoepelingen in per 26 juni dus 

hopelijk kunnen alle ontmoetingen activiteiten vanaf dan weer op een fysieke manier doorgaan. 

Maandagmiddag 21 juni is er een demonstratie op de Westermarkt. De nieuwe LHBTI wet is 

aangenomen in Hongarije. Maandag middag 5 uur Westermarkt. Freek Broekman roept iedereen op om 

te komen en mee te demonstreren. 

4. Jaarverslag en -rekening 2020 (besluit) Incl. verslag en decharge (KCC) 

Jaarverslag - Secretaris Dick van der Pol vertelt  

Tijdens de pandemie is er hard bezig geweest met de 4 thema’s; voorlichting, veiligheid, ontmoeting en 

empowerment en belangenbehartiging. Het is niet makkelijk geweest tijdens de pandemie maar er zijn 

toch goede dingen gedaan. Voorlichting en veiligheid waren heel belangrijk. Het houden van 

verbinding met doelgroepen, veelal online in het afgelopen jaar is toch ook goed gelukt. Ook tijdens de 

Shakespearclub. We zijn echt niet stilgevallen. Alleen iedereen heft dit natuurlijk op een andere 

manier beleefd en op een andere manier gedaan. 

Wat verder uit het jaarverslag wordt toegelicht is de succesvolle 1e editie van de Blackpride Nederland, 

het bestuur van COC Amsterdam was hier erg enthousiast over. Hopelijk krijgt dit een vervolg. 

 

er zijn nog wat ‘lastigere’ punten uit het jaarverslag die aan de orde worden gesteld:  

Afname aantal leden.  

We willen graag op niveau blijven. De afname is niet heel ernstig maar een oproep aan de leden om 

mensen in je omgeving enthousiast te maken om lid te worden van COC Amsterdam. 

Diverse vacatures in div commissies   

Verwijzing naar de website. Bestuur vraagt iedereen dit goed te bekijken en als je zelf niet enthousiast 

bent het verder te delen. 
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Vooruitblik 2021 

Een nieuw bestuur, vol enthousiasme bezig. 75 jaar COC, daar kunnen we de nadruk op leggen, 25 jaar 

botenparade en 20 jaar huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, Wat is er mooier dan dit soort 

festiviteiten te koppelen en er een prachtig jaar van te maken. 

1 lid vraagt: ‘Hebben wij inzicht in de leeftijdsopbouw van de leden?’ 

Antw. de opbouw uit 2015, uit een onderzoek van Pink Panel: 

18-   1,4% 

19 – 30   21% 

31-50    36% 

51-65   31% 

66- 90    9,1% 

91+    0,4% 

1 lid geeft aan dat we te maken hebben met maatschappelijke veranderingen en dat mensen zich 

minder conformeren met verenigingen. Opmerking: in zijn omgeving zijn veel negatieve meningen 

over COC Amsterdam  en veel mensen vragen zich af wat COC in het algemeen voor hen zou kunnen 

betekenen. 

 

Bestuur geeft aan dat suggesties hieromtrent welkom zijn. 

 

1 lid vind het vervelend dat bovenstaande gezegd wordt en vraagt wat meer tolerant, respectvol en 

verdraagzaam naar elkaar te zijn. 

 

Jaarrekening – Dymfke van Lanen krijgt het woord 

De balanspositie is vrijwel het zelfde als per 31-12-2019. Er zijn een paar verschuivingen. Zo is te zien dat 

het aantal openstaande debiteuren eind 2020 heel laag is vergeleken met het jaar ervoor. Dit komt met name 

omdat heel veel voorlichting niet is doorgegaan. 

Liquide middelen zijn vrijwel het zelfde gebleven. Het eigen vermogen is iets gestegen.  

 

Verlies en winstrekening: we hebben veel minder kunnen doen dan de planning was. We hebben nog wel 

online Shakespeare club kunnen doen. De kosten voor thema’s zijn toch ruim €10.000,- lager uitgevallen 

dan begroot omdat veel dingen door corona niet konden doorgaan.  

Huisvesting en kantoorlasten lijkt hoger uit te vallen ten opzichte van 2019, hiervoor hebben we een 

oorspronkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve voor begroot en die hebben we ook niet hoeven 

doen. Dit is voor de externe ondersteuning van FBPN voor de vereniging. 

Contributies zijn iets lager dan begroot door de daling (dit bedraagt toch wel 38 % van de totale begroting). 

Daar zijn we blij mee 
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Positief resultaat 13.000,- is te verklaren door minder kosten in relatie tot de Corona pandemie en wat 

meevallers 

Resultaatbestemming voorstel: € 7.500,- voor het 75 jarig jubileum en ook € 7.500,- voor gemeentelijke 

alliantieregelingen. Het gaat er dan om dat we allianties die buiten de subsidie regeling zullen vallen met dit 

bedrag opvangen. Zo kunnen we een kleine bijdrage leveren. 

Een lid vraagt het volgende: 

We hebben het steeds over de subsidies van de gemeente Amsterdam maar kunnen we misschien ook 

gebruik maken van subsidies van de omliggende gemeenten waar wij actief zijn. Hebben zij ook potjes om 

uit te kunnen putten. 

Dymfke geeft aan dat we daar op dit moment nog niet zo actief in zijn maar dat we hier zeker eens over 

kunnen buigen. 

Een lid vraagt waarom we bijvoorbeeld niet regionaal kunnen werken. Er loopt zoveel langs elkaar heen  

Het bestuur is het hiermee eens en Ian zal het agenderen voor het volgende coördinatorenoverleg. 

 

Toelichting op het vermogen: Deze stijgt weer iets. We zitten goed in de slappe was. Er gaat dit jaar wel 

weer wat meer uit dit vermogen besteed worden. 

Karel Knepelhout van de Kas Controle Commissie krijgt het woord: 

De KCC adviseert de ALV de jaarstukken 2020 goed te keuren en daarmee decharge te verlenen aan het 

bestuur. Dit oordeel is gebaseerd op een bijeenkomst van 14 juni 2021 tussen de KCC en de 

penningmeester over de jaarstukken 2020 en de aanvullende stukken. Penningmeester heeft uitleg gegeven 

over winst- en verlies en balans. Op basis daarvan kom de KCC tot een positief advies. Complimenten 

namens de KCC aan Dymfke van Lanen als Penningmeester omtrent de heldere presentatie van de cijfers. 

Aandachtspunt van de KCC is de  nieuwe subsidieregeling. Dit brengt wel een risico mee voor COC en de 

partnerorganisaties. Zij bevelen aan de contacten met de gemeente Amsterdam warm te houden en bij hen 

aan te gevend at de KCC wel enigszins zorgen heeft om deze nieuwe subsidieregeling, niet alleen voor het 

COC zelf maar ook voor de community.  

5.  Voorstel benoeming extra termijn Dymfke van Lanen  

Dick van de Pol legt de extra termijn van Dymfke van Lanen voor.  

Zoals in de uitnodiging al stond; Dymfke van Lanen is bereid een extra termijn te fungeren als 

penningmeester. Op grond van de statuten is de termijn dat een bestuurder aantreedt een termijn van 2 jaar, 

en die wordt 2 maal voor 2 jaar verlengd, zodat de maximale periode 6 jaar is. In uitzonderlijk situaties kan 

aan de ledenvergadering worden voorgesteld om iemand een extra termijn te geven, om alsnog te fungeren. 

Nu is het zo dat het bestuur het onwenselijk vindt als er geen penningmeester zou zijn, de vacature staat al 

lang uit en er is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Het bestuur heeft dus Dymfke van Lanen bereid 

gevonden dit nog een extra termijn aan te blijven. Dit betreft een termijn van 2 jaar. Advies is dan om 

Dymfke van Lanen nog voor een extra 2 jaar te benoemen. 
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Dymfke van Lanen vertelt dat ze exact 6 jaar geleden is toegetreden. Zij stelt zelf voor de vacature wel 

open te laten staat en als er zich een geschikte kandidaat voordoet, zij dan het stokje overdraagt. 

De KCC geeft aan ook zeker Dymfke nog voor een termijn te kiezen en de KCC zal hier zelf ook graag 

mee instemmen. 

Een lid geeft aan vertrouwen te hebben in wat Dymfke doet en zal voor een nieuwe termijn van Dymfke 

stemmen. 

 

We gaan naar de stemprocedure. Het stemformulier wordt in de chat gedeeld door Calvin Gu. 

Decharge jaarverslag en -rekening 2020 en benoeming extra termijn Dymfke van Lanen. Alle deelnemende 

leden hebben een persoonlijke code ontvangen waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. 

6. Pauze, tellen stemmen  

 

Er wordt een kleine pauze gehouden, de stemmen worden intussen geteld. Calvin projecteert de 

samenvatting op het scherm. 12 mensen hebben gestemd,  

 

7. Uitslag benoeming extra termijn (besluit) 

Decharge jaarverslag en -rekening 2020 

  12   mensen voor. 

    0    mensen tegen 

   0    mensen blanco 

 

Uitslag herbenoeming Dymfke van Lanen voor een extra termijn 

  12   mensen voor. 

    0    mensen tegen 

   0    mensen blanco 

 

8. WVTTK 

Een lid vraagt hoe het bestuur omgaat met de openstaande vacatures binnen de afdeling IT. 

Dick van der Pol  geeft aan dat de vacature uitstaat en dit tot nu toe nog niet tot het gewenste resultaat heeft 

geleid. Daarnaast zal de vacature ook uitgezet gaan worden via Oneworld. 

Het betreffende lid geeft aan klaar te zijn met Freek Broekman, die hem in zijn vrijwilligsfunctie 

gedwarsboomd en tegengewerkt zou hebben. Diverse bestuursleden geven aan dat dit persoonlijke 

onderwerp niet thuishoort in een ALV. Het geschil is al meermaals besproken via de klachtencommissie en 

dat is dan ook de plek waar dit thuishoort. Betreffend lid biedt hierna zijn excuses aan. 
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9. Afsluiting 

Freek Broekman sluit de vergadering af en geeft aan graag iedereen te mogen treffen maandagavond op de 

Westermarkt en volgende maand bij de verschillende ontmoetingscafé ’s, ook feliciteert hij Dymfke van 

Lanen met haar herbenoeming.  

 


