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1. Opening
Bianca van Kaathoven opent op deze eerste herfstdag de tweede algemene ledenvergadering
(ALV) van 2018. Ondanks het slechte weer vandaag mag Bianca toch nog 26 personen welkom
heten. Enkele leden hebben zich afgemeld: Jeffrey Beck, Nicoline Groot, Jo de Winter, Twan
Gremmen, Dick Zweers en Alex, Jan Driessen , Sjaak Boezer en Marieke Schenkels.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen op de agenda. De agenda wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 april 2018
Behoudens enkele tikfoutjes zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt door de ALV
goedgekeurd.
4. Kiezen kiescommissie
Richard Raemaekers en Oscar Wouterse stellen zich beschikbaar voor de kiescommissie. Zij
zullen tijdens de pauze de ingevulde stembriefjes verzamelen en de stemmen tellen.
5. Bestuursverkiezing
Kandidaat-bestuurslid Jarno de Vroom - Zwikstra
Jarno de Vroom – Zwikstra voor de functie van algemeen bestuurslid, aandachtsgebied
communicatie. Jarno is 34 jaar, getrouwd met Robert. Hij draait al enkele maanden mee als
kandidaat-bestuurslid Communicatie. Tot zijn taken behoren het bijhouden van social media
en het opzetten van een nieuwe website waarin hij met name de zoekfunctie wil verbeteren.
Daarnaast wil hij een rondje maken langs de werkgroepen. Ook wel hij gaan kijken hoe de
huisstijl van COC Eindhoven en regio verbeterd kan worden.
Bianca licht verder toe dat Jordan Sowey, coördinator Cocktail/GRWI en Saskia Bruininx,
coördinator Voorlichting regelmatig aansluiten bij het bestuur indien dat nodig is. Zij
ambiëren beiden echter geen echte bestuursfunctie.
Daarnaast heeft in de afgelopen maanden Pim Hoff meegedraaid als aspirant bestuurslid. Hij
ambieerde de functie van secretaris. Helaas bleek tijdens zijn “proefperiode” dat hij de
werkzaamheden voor het COC niet kon combineren met zijn drukke baan. Hij heeft dan ook
zijn kandidaatstelling helaas moeten intrekken. Dit had tot gevolg dat de functie van
secretaris nog steeds vacant is. Mocht iemand interesse hebben, kan men zich melden bij het
bestuur.
6. Jaarplan 2019
Het concept jaarplan stond bij de vergaderstukken op de website. Aan de hand van een
powerpointpresentatie licht Bianca het jaarplan voor 2019 toe. De activiteiten vin 2018
vormen de basis voor het nieuwe jaarplan. Alle werkgroepen draaien goed. Accent ligt vooral

op doorgaan waarmee we bezig zijn. Het zou fijn zijn als we de werkgroep Respect2love weer
nieuw leven in konden blazen in 2019.
7. Begroting 2019 inclusief 5-jarenplan investeringen
Penningmeester Hans van Winkel geeft een uitgebreide toelichting op de conceptcijfers voor
het jaar 2019. De conceptbegroting is mede tot stand gekomen met inbreng van Support
Punt. Er zijn geen specifieke vragen over de conceptbegroting. De begroting 2019 wordt dan
ook door de ALV goedgekeurd.
Bij de begroting is ook een concept 5-jarenplan investeringen toegevoegd. Op dit moment ligt
er nog geen uitgebreid plan, wel is er een lijst van wenselijke investeringen toegevoegd:
- Stoelen/krukken bar
- Koelkast
- Nieuwe achterkant bar
- Diverse schilderwerken
- Zitbank bar
- Nieuwe computer
- Verlichting bar
- Barinstallatie tuinkamer
- Vervanging alarminstallatie
- Muziekinstallatie
- Renovatie keuken
In totaal is hiermee een bedrag van ca. 20.000 euro gemoeid. Bedoeling is om dit bedrag uit
te smeren over 5 jaar. De investeringen komen dan neer op 4000 euro per jaar. Reden voor
deze investeringen is o.a. dat het Pand steeds intensiever wordt gebruikt. Het onderhoud zal
daar dan ook op afgestemd moeten worden.
Er ontstaat een korte discussie. Geopperd wordt dat de investeringen niet mogen lijden tot
verhoging van de drankprijzen. Ook moet er altijd geld beschikbaar blijven voor nieuwe
doelgroepen zoals slechthorenden/roze gebaar. Bianca geeft aan dat nieuwe doelgroepen –
en zeker als het vanuit de doelgroepen zelf komt - altijd welkom zijn. Ook bestaande
doelgroepen – zoals de vrouwenactiviteiten – zullen hun aandacht blijven krijgen.
Voorgesteld wordt om de grote bedragen gewoon te begroten en eventueel via mailwisseling
aan de leden kenbaar te maken.
Hans Rooijakkers merkt echter op dat hij alle vertrouwen heeft in het bestuur om de
komende jaren op een juiste wijze te investeren in het pand. Uiteindelijk sluit de ALV zich
hierbij aan.
8. Pauze
9. Uitslag bestuursverkiezing
De uitslag is bekend en Jarno is unaniem (25 stemmen voor) verkozen tot bestuurslid
Communicatie van COC Eindhoven en regio. Bianca feliciteert namens de ALV Jarno met zijn
benoeming en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

10. Mededelingen
10.1 Queer bijbellezen
Nicoline van de Ven geeft aan dat er vanuit de Oud-Katholieke Kerk een initiatief is ontstaan
om samen de bijbel te lezen vanuit het perspectief van seksuele diversiteit. Wie interesse
heeft kan zich bij haar melden.
11.1 Klacht koffie
Er zijn klachten over de kwaliteit van de koffie en vanuit de ALV komt de vraag of de
koffieautomaat eens nagekeken kan worden. Ivar geeft aan dat hij hierover al contacten heeft
met de leverancier. Het wordt zo snel mogelijk opgelost.
11. Sluiting
Met dank voor de komst en aandacht van de leden sluit Bianca de vergadering en nodigt
iedereen uit voor een drankje aan de bar.

