** Dit verslag is vastgesteld op ALV 2017 d.d. 30 mei 2017 **
Verslag ALV 2016 - COC Kennemerland
26 mei 2016
Aanwezig:
Liesbeth Verhagen, Susanne Moerkerk, Robert Vermeulen, Ayold Fanoy, Diana vd Born,
Paola Prins, Nadieh Rijnbergen, Arno Schouten, Guy Willems Floet, Leonie Kooij,
Richel Rijnbergen, Wouter Rutten, Els Hothuis, Liesbeth.
Afmeldingen; Pip Beumer, Daan van Rijn, Joyce van Solingen, Alyn Doornbos
1. Opening
Voorzitter Wouter Rutten opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda
Is een stembureau nodig? We besluiten te stemmen d.m.v. handopsteking.
3. Mededelingen
Joyce van Solingen is door COC Nederland benoemd als vertrouwenspersoon.
4. Conceptverslag ALV 26 mei 2015
Toevoegen: Diana vd Born is per november uit het bestuur gegaan.
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld.
5. Jaarverslag 2015
Wouter Rutten: jaar stond in teken van verandering en behoud. Bij vrijwilligers zien we een
continuïteitsprobleem.
Binnen het Regenboogoverleg zijn er wat strubbelingen geweest. Er wordt wel eens vergeten
dat wij (COC) een vrijwilligersorganisatie zijn.
Er zijn veel activiteiten geweest afgelopen jaar. Er zijn veel voorlichtingen gegeven, er komen
ook nog steeds aanvragen van nieuwe scholen. Wat we aankunnen is afhankelijk van het
aantal beschikbare vrijwilligers.
Een opmerking bij pagina 9: Wouter is voorzitter per juli 2015.
Robert Vermeulen vertelt iets over het Cocktailproject.
Bij heel veel lidverenigingen draait al een Cocktailproject. Dit is een maatjesproject voor LHBT
vluchtelingen.
Toen COC Kennemerland werd benaderd door COC Nederland over dit project, hebben we
gesprekken gehad hierover met Jessica Zadelhoff van COC Nederland. Om een aantal redenen
heeft het bestuur toen besloten dit project niet naar Kennemerland te halen. Dit vnl. vanwege de
verantwoordelijkheid die bij het bestuur van een vrijwilligersorganisatie zou komen te liggen.
Ondertussen was er een zgn. Klankbordgroep opgericht ten behoeve van opvang van LHBT
asielzoekers. Hieraan werd deelgenomen door Vluchtelingenwerk, Roze in Blauw, COC
Kennemerland, COA en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

COC Kennemerland heeft contact gezocht met DOCK, een van de twee welzijnsorganisaties in
Haarlem. Dit resulteerde in een convenant tussen COC Kennemerland en DOCK, waarbij de
verantwoordelijkheid voor het Cocktailproject bij DOCK zou komen te liggen. Robert werd voor
twee uur per week aangesteld als coördinator bij DOCK om dit te formaliseren. Hij zou samen
met Els Holthuis vanuit het bestuur dit project vorm gaan geven.
DOCK gaat de coördinator begeleiden, en zorg dragen voor het aanvragen van de VOG’s van
de vrijwilligers.
Robert vertelt over zijn werk in de Koepel. Hij heeft daar veel contact met LHBT’ers.
Alle vrijwilligers in de Koepel zijn georganiseerd in Hotel de Koepel. Zij hebben een subsidie
toegekend aan Cocktail.
In de Koepel, Boerhaave en Vijfhuizen zullen ongeveer 1.400 vluchtelingen worden
opgevangen.
6. Jaarrekening 2015
De penningmeester licht toe:
In 2015 kregen we wel subsidie voor bepaalde activiteiten vanuit de Regenbooggelden, niet
vanuit de gemeente Haarlem.
Grote uitgaveposten afgelopen jaar waren:
- Coming Out dag
- COC Songfestival
- Voorlichting
Daarnaast merkte zij nog het volgende op:
- De bestuurskosten wijken dit jaar af van voorgaande jaren.
- De website is nu regulier. Om kosten te besparen willen we in de toekomst een andere
webbeheerder of ander programma, zodat we op termijn minder kosten zullen hebben.
- Resultaat: qua liquide middelen zijn we achteruit gegaan. Omdat we nauwelijks
gesubsidieerd worden eten we nu onze reserves op.
- De kascontrole commissie (Alyn en Guy) hebben de jaarrekening gecontroleerd.
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
7. Concept begroting 2016
Leonie: de begrote inkomsten zijn een schatting. Geen subsidie voor activiteiten en voorlichting,
wel iets vanuit de Regenbooggelden. We willen nog geen reserves aanspreken. Onze financiële
situatie is nog niet zorgwekkend.
Acties: andere vergaderlocatie voor het bestuur en de voorlichting, want goedkoper. Bij de
Pletterij zat er ook een huurverhoging aan te komen.
Ayold merkt op dat de reserves best groot zijn. Is hier beleid voor, hoe hier mee om te gaan?
Leonie: nee, we mogen er wel wat van gebruiken.
Diana merkt op dat de activiteiten rond Paarse vrijdag al wel gepland moeten worden. Nadieh
antwoordt dat er plannen zijn voor een feest in de Flinty’s en voor ondersteuning van de GSA’s.
De begroting 2016 wordt door de vergadering vastgesteld.
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Kandidaat Nadieh Rijnbergen stelt zich voor. Ze is 25 jaar en al vier jaar vrijwilliger voor het
COC. Ze heeft samen met Jeltje de voorlichting opgezet, zij is daar nu ook coördinator en
voorlichter. Als bestuurslid zou ze verantwoordelijk zijn voor de voorlichting en voor Jong & Out
(waar ze ook vrijwilliger is)
Kandidaat Arno Schouten stelt zich voor. Arno is sinds zijn 16e lid van het COC en heeft in het
verleden ook al eens in het bestuur gezeten. Arno heeft gewerkt in de gezondheidszorg en is
7 jaar vrijwilliger geweest bij het Dolhuys. Momenteel is hij als vrijwilliger actief bij de Roze
Salon, als gastheer en als webmaster. Samen met Els Holthuis heeft hij het pr-plan voor de
Roze Salon geschreven. Als bestuurslid zou hij verantwoordelijk zijn voor Roze ouderen en PR.
Beide kandidaten worden door de vergadering unaniem gekozen als bestuurslid.

Richel Rijnbergen treedt af als bestuurslid. Richel wordt bedankt voor zijn inzet in het bestuur.
Hij is coördinator geweest bij de voorlichting en heeft Jong & Out in Haarlem opgezet. Hij blijft
voorlopig nog wel voorlichter.
Daarnaast is hij mede organisator van de voorrondes van het COC songfestival in Caprera in
september a.s. De opbrengsten hiervan zullen ten goede komen aan een goed doel, waarschijnlijk het Aidsfonds.
Diana vd Born: ligt het goede doel al vast? Waarom niet Bob Angelo fonds of Pride fonds?
Richel zegt toe dit in overweging te nemen.
9. Uitreiking Roze Pluim 2016
De Roze Pluim wordt jaarlijks tijdens de ALV uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor
de LHBT gemeenschap in Kennemerland.
Dit jaar wil het bestuur de pluim uitreiken aan Richel Rijnbergen, voor zijn inzet voor de
voorlichting, Jong & Out, het bestuur en het COC songfestival.
10.Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit dit deel van de vergadering. Na de pauze zal Lisa van Ginneken een lezing
houden over haar zoektocht naar genderidentiteit.

