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CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 7 december 2021 

via TEAMS 

 

Aanwezig Bestuur :   Freek Broekman (FB) – voorzitter intern 

     Margriet Veeger (MV) – voorzitter extern 

     Dymfke van Lanen (DL) – penningmeester 

     Dick van der Pol (DP) – secretaris     

Afwezig:    Ian Vaissaire – algemeen bestuurslid  

Kas Controle Commissie:  Karel Kneppelhout  

     Joram Grünfeld       

Notulist:    Marguerite Uljée - FBPN 

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

 

AGENDA: 

1. 19.30 – 19.35 | Opening en welkom 

2. 19.35 – 19.40 | Mededelingen en Actualiteiten 

3. 19.40 – 20.00 | Vastellen Notulen 18 juni 2021 ( besluit ) 

4. 20.00 – 20:15 | Jaarplannen en Begroting 2022 ( besluit ) 

5. 20.15 – 20:20 | Voordracht en (her)benoeming KCC- leden (besluit) 

6. 20.20 – 20.35 | Stemmen en uitslag  

7. 20.35 – 20.40 | Voordracht en herbenoeming Ian Vaissaire  

8. 20.40 – 20.55 | Stemming en uitslag  

9. 20.55 – 21.05 | WVTTK 

10. 21.05 – 21:10 | Afsluiting 
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1. Opening en welkom door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen feestelijk welkom, ook in verband met 

75 jaar COC. Bij de opening wordt een klein filmpje van de geschiedenis van de Shakespeareclub 

gedraaid.  

Er hebben zich  15 leden  aangemeld via Teams, incl. 4 bestuursleden.  

 

2. Mededelingen en Actualiteiten 

1 persoon heeft geen uitnodiging ontvangen. De secretaris vraagt na waar dit misliep. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vastellen Notulen 18 juni 2021 ( besluit ) 
 

Pagina 4 –  
Een lid vraagt het volgende: i.v.m. het gebruik maken van subsidies van de omliggende gemeenten 

waar wij actief zijn. Dit zou besproken worden in het coördinatoren overleg. Is hier al iets mee 

gedaan?  
 

Dymfke geeft aan dat hier op dit moment geen vraag naar is. Er moet eerst een vraag zijn voordat 

die middelen ingezet kunnen worden. Amstelveen wil zich bij de veiligheidsalliantie of andere 

gemeenschappelijke organisaties aansluiten.  
Margriet geeft aan dat voordat dit kan gebeuren er eerst een gesprek moet komen met de RVA. Er 

is op dit moment niet echt een  mogelijkheid. 
De vraag is of er regionaal samengewerkt kan worden.  
 

pagina 6 –  
Er wordt gevraagd om aan te tonen wat het COC doet. Is het mogelijk hier komend jaar meer 

aandacht aan te besteden. 

De notulen worden met deze opmerkingen goedgekeurd. 
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4. Jaarplan en Begroting 2022 ( besluit ) 
 

Jaarplan 2022 – Dick van der Pol krijgt het woord 
In het jaarplan zijn de activiteiten van  COC Amsterdam en omstreken voor het komend jaar 

beschreven. 

Hopelijk krijgen we in 2022 de mogelijkheid om met vernieuwde energie door te gaan. De 

doelstellingen van alle actieve groepen zijn  erin verwerkt, plus wat COC doet wordt hier ook 

besproken, met name de belangenbehartiging en veiligheid. De afdeling communicatie heeft een 

nieuw lid, die zal zich concentreren op de social media. Dit is belangrijk voor de nieuwe leden en 

vooral ook de jongeren die wij graag bij  onze vereniging willen betrekken. 
Alle vrijwilligers worden enorm  door het bestuur bedankt voor hun initiatieven en inzet. 
Zijn er specifieke vragen dan kunnen die aan de secretaris gesteld worden. 

 

Een lid vraagt: wat wordt bedoeld met de theory of change.  
Dymfke: Vanuit de subsidie aanvraag, die we met een groep organisaties gedaan hebben, moest er 

een theory of change aangeleverd worden. Elke alliantie heeft haar eigen theory of change, 

Alliantie Bepoc en Alliantie Zichtbaarheid en Pride, de vraag is welke veranderingen we willen 

bereiken in de komende 2 jaar. Hoe kom je van naar we nu zitten naar waar we over 2 jaar willen 

zijn. Dat  moest meer worden onderbouwd. 
De subsidie aanvraag is voor beide allianties gelukt.  
 

Er is een vraag over de autismegroep: wat is het plan voor de autismegroep voor 2022.  
Er is een nieuwe coördinator voor de AutiRoze Amsterdam, de groep draait gewoon door in het 

Doc. 1e zaterdag van de maand, ivm corona gaat  het wel anders. 
Café OK en de seniorengroep organiseren wel bijeenkomsten. 
De groep bepaalt zelf welke activiteiten en op welke wijze ondernomen worden, binnen de RIVM 

richtlijnen. 

In aanvulling hierop, er zou een eindejaarsfeest zijn, maar ivm Corona wordt er een buitenactiviteit 

georganiseerd rondom het Light festival.   
 

Vraag: er worden 2 organisaties genoemd, roze in blauw en DFDA. Gaan we volgend jaar ook 

samenwerken met GSA zodat de jeugd al jong weet wat het COC doet en daardoor al op jonge 

leeftijd  lid kan worden. 
Het idee is er ook dat er behoefte aan is. Het COC is door 2 scholen benaderd om te vertellen wat 

het COC doet. Hier moet een aandachtspunt van gemaakt worden. 
Onze afdeling voorlichting komt veel op middelbare scholen en hebben contact met GSA’s 
Er is een lijst van alle scholen waar pakketten aangeleverd zijn. Er is contact gezocht ivm paarse 

vrijdag. Er is al veel informatie voor handen. 
Kzryztoff zal worden benaderd om te informeren wat we hiermee kunnen doen. 
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Bij gemeente Zaanstad is een landelijke GSA coördinator die heel actief is en goed benaderbaar. 

Arnold checkt zijn naam. 
Paarse vrijdagkrant: 82.000 st, verspreid in NL, België en Curaçao, wordt geproduceerd door 40 

vrijwilligers en diverse middelbare scholen in NL. Jan Willem de Bruin, COC NL, kan gevraagd 

worden naar informatie over de GSA coördinator. 

 

Begroting 2022 – Dympfke van Lanen krijgt het woord 
 

De begroting is grotendeels hetzelfde als het vorige jaar omdat er in niet veel veranderd is ivm 

Covid. We zijn blij dat de groepen elkaar hebben weten te vinden. 
Er is samen met andere organisaties subsidie aangevraagd. Er zijn 2 allianties: Zichtbaarheid en 

Pride en de Alliantie Bi-culturele LHBTIQ+. Deze zijn beide toegewezen. Hier ontvangen wij t/m 

mei 2023 inkomsten uit.  
De kosten die we maken voor activiteiten voor en door mensen zijn hiermee gedekt. 
In 2020 hebben we geld gereserveerd voor externe initiatieven. Ook specifiek voor groepen die 

door Covid minder inkomsten hadden. Hier is een deel van gebruikt maar er is nog budget 

beschikbaar.  
De Shakespearclub staat er als pm op, omdat er alleen kosten worden gemaakt als er baten voor 

zijn. 
 

De contributie is stabiel en de uitgaven ook. 
Er is nog budget beschikbaar in de reserve.  
Er is een legaat ontvangen van € 50.000, dit kan besteed worden naar goed inzicht.  

Vraag van een lid: 
Zijn de allianties regionaal?  
Nee dit is in Amsterdam maar de grenzen zijn niet hard. De activiteiten zelf moeten wel in 

Amsterdam plaatsvinden. 
Vraag over biculturele organisaties:  
Er wordt komend jaar samengewerkt met de prismagroep, hoort die erbij? 
Zij zitten niet bij de alliantie. 
Vraag over het declareren, dit loopt niet helemaal goed.  
Dymfke vraagt haar een mail te sturen, dan pakt zij het op.  
Vraag over organisaties die door de overheid zijn getroffen, bijv. COC Nijmegen. 
COC Amsterdam behartigt de belangen van Amsterdam en omstreken. 
 

Vraag: wat is het daadwerkelijke gebied van COC Amsterdam.e.o  Er is onduidelijkheid, bijv. 

Almere en het Gooi, hoort dat er nog bij of niet? 
Het gebied van Coc Amsterdam e.o is : Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Aalsmeer, Oude 

Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland. 
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Vraag aan het bestuur is om duidelijk te maken wat het gebied van COC Amsterdam. 

Actiepunt: dit moet duidelijk gemaakt worden. 

Vraag: 
De subsidie die binnenkomt van de allianties is dat bij baten en thema’s waar staat € 48.040? 
Ja, een deel wel. 

Beslist het bestuur over de bestemming van de donatie of kunnen leden ook aangeven waar het aan 

besteed kan worden?  
Als er ideeën over zijn,  hoort het bestuur dat graag. Een lid oppert om evt  een ideeënbus maken? 
Het idee moet wel haalbaar zijn, niet alleen qua geld maar ook met de inzet die daarvoor nodig is.  
Er kan aangegeven worden waar een idee aan moet voldoen. 

 

Ideeënbus: er zijn verschillende mogelijkheden. Per groep of per activiteit, het is ook mogelijk het 

idee te sturen naar info@cocamsterdam te sturen. Zodat hierover in het bestuur gesproken kan 

worden.  
Ideeënbus op de website vermelden. 
 

Vraag: wat houdt de externe ondersteuning in. ( FBPN) 
We gaan het 3e jaar in met  externe ondersteuning die we nodig hebben voor diverse secretariële 

taken waar we geen vrijwilligers voor hebben. Het is lastig om nieuwe vrijwilligers voor 

secretariele ondersteuning  te krijgen en goed in te werken. Door Covid is  eea ook vertraagd. 
C&E wordt niet afgebouwd – dit is de ICT ondersteuning. FBPN wordt afgebouwd. 
 

Vraag: Is er een toekomstvisie voor het secretariaat. 
In het kader van het jaarplan reageert de secretaris. 
We hopen dat met het nieuwe programma Salesforce en een nieuw ledenadministratiesysteem de 

werkzaamheden makkelijker worden. De capaciteit die er niet is, moet ingehuurd worden.  
De mailbox blijft veel werk, COC krijgt veel vragen vanuit de hele wereld.  
Het plan is om de uren van FBPN af te bouwen, het hangt af van de vrijwilligers, wat zij op 

kunnen pakken. 
 

Vraag: Wanneer komt Switchboard in beeld.  
Als de vragen te uitgebreid zijn worden deze doorgespeeld naar Switchboard. De eerste schifting 

wordt  door het secretariaat gemaakt. 

Vraag: Margriet is de externe voorzitter maar Freek is vooral extern gezien.  

Freek en Margriet maken hele goede afspraken wie wel of niet in de gelegenheid is. 

 

Het jaarplan  en begroting worden goedgekeurd. 
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5.  Pauze en Voordracht en (her)benoeming KCC- leden (besluit) 

Karel Kneppelhout en Joram Grünfeld worden herbenoemd. 

 

6.  Stemmen en uitslag 

 

7.  Voordracht en herbenoeming Ian Vaissaire 

Ian wordt herbenoemd met 11 stemmen voor 

1 stem tegen en 1 stem neutraal 

 

8. Stemming en uitslag 

 

9.  WVTTK 

Vraag: wat gebeurt er vanuit het bestuur om vrijwilligers een veilige plek te geven.  
Veiligheid binnen het COC. 
 

De secretaris: het bestuur wil mensen, vrijwilliger of lid, juist behandelen en een veilige omgeving 

bieden. Mocht iemand dit niet zo ervaren dan kan diegene contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon.  
Een lid geeft aan dat er een onveilige omgeving is. 
Vraag is of er wel  lering wordt getrokken wordt uit onveilige ervaringen. 
Een lid reageert: als vrijwilligers de organisatie verlaten, onderzoeken waarom en wat kunnen we 

eraan doen. 

Wat hebben we er zelf aan gedaan en hoe kunnen we ons verbeteren. 

Dit lid is erg positief over het bestuur , hoe ze samenwerken en zaken aanpakken. 
De vertrouwenspersoon is zich er niet bewust dat hij geen contact heeft gezocht na een melding.  
Als iemand contact zoekt, reageert hij binnen 2-3 dagen. 
Een lid is is sinds 2000 actief bij COC Amsterdam en heeft de ervaring dat het bestuur altijd bereid 

is om te luisteren. 
Een lid vraagt waarom dit niet op de agenda gezet is.  
Secretaris: het staat niet op de agenda want het is 2 dagen geleden ingebracht.  

Een punt voor de agenda kan door een lid bij het bestuur worden aangemeld maar dat moet wel 

van tevoren, zodat het op de agenda kan worden gezet die voor de vergadering met de uitnodiging 

voor de ALV, aan de leden wordt gestuurd. Ieder lid kan ter vergadering punten aan de orde 

stellen en dat is nu ook gebeurd.  

 

Feestelijke afsluiting: COC 75 jaar! Kijk op de website en FB van de Shakespearclub naar de 

activiteiten van de afgelopen jaar. Er staan erg leuke activiteiten bij. 
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10. Afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 21.30 uur de vergadering. 

 

 


