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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 14 september 2019 

Locatie: Pand 54 

Notulen Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio  

1. Opening  

Bianca opent de vergadering om 14:07 uur 

2. Vaststellen agenda 

Agenda is vastgesteld met inbegrip van een extra punt van  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2019 

Samantha geeft aan dat zij geen email heeft gehad over de ALV. Bianca 

geeft aan dat hier achteraan wordt gegaan en dat dit uitgezocht gaat 

worden. Daan geeft aan dat hij hem wel heeft gehad, maar dat de mail bij 

hem in de spambox was beland. Wij zullen de bevindingen via de 

nieuwsbrief, website, facebook communiceren. Verder wordt aangegeven 

dat bij bestuurswijzigingen aangegeven dient te worden wat er wijzigt.  

 

De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.  

4. Kiezen stemcommissie 

Ivar is herkiesbaarbaar in de functie van bestuurslid pandbeheer en horeca. 

Er zal gestemd worden tijdens de pauze. De uitslag volgt later. 

 

De stemcommissie wordt gevormd door Daan en Samantha.  

5. Jaarplan 2020 

Wij hebben ontzettend veel activiteiten en er komt alleen maar meer bij. 

Zo was er gisteravond Cocktail Plus+,  

 

Wij willen voortbouwen op het fundament dat is gelegd. Wij zien dat 

groepen steeds activeren worden op verschillende gebieden. Wij hebben 

een vijftal domeinen die wij langs zullen lopen:| 

 

Domein 1: Jongeren en Onderwijs. Er is een maandelijkse activiteit gepland 

voor Jong & Out, YUNGE (transgenderjongeren), Expreszo/Max26. 

Daarnaast geven wij voorlichting op scholen en zien we dat nu ook op het 

MBO dit verplicht wordt gesteld. Daarnaast ondersteunen we de GSA 

(Gender & Sexuality Alliance) netwerken. Dit zijn netwerken op scholen 

waar docenten samen met scholieren groepen vormen waarbij ze op 

speciale momenten en gelegenheden aandacht vragen omtrent LHBTI+ 

acceptatie. Wij zetten deze dus niet zelf op, maar bieden ondersteuning.  

 

Domein 2: Pand 54 en ontmoetingen. Wij spreken ook geregeld andere 

verenigingen en het mooie hier is dat wij een eigen honk hebben waar 

iedereen tezamen kan komen. Voor veel COC verenigingen is dit niet het 

geval en juist omdat wij Pand54 hebben kunnen wij zoveel organiseren. Wij 

hebben een maandelijkse activiteit voor 40+. Daarnaast vijf maal per jaar 

een activiteit voor LHBTI+ vrouwen en viermaal per jaar specifiek een 
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evenement gericht op vrouwen in de leeftijd 20 – 40 jaar.  

 

Daarnaast een twee maandelijks evenement voor Gendermore (mensen die 

zicht niet als man-vrouw identificeren, non-binair). Daarnaast zichtbaarheid 

tijdens IDAHOT, Coming Out Day op 11 oktober, Wereld Aids Dag op 1 

december en Transgender gedenkdag op 20 november. Wij moeten op 

basis van de subsidieregeling met de gemeente hier specifiek aandacht aan 

besteden. Wij hebben aan groepen gevraagd om hier specifiek aandacht 

aan te besteden. IDAHOT is nog door het bestuur gedaan.  

 

Domein 3: Zorg en Welzijn. Maandelijkse AutiRoze (om en om 

meedenktank en activiteit), tienmaal per jaar AndersRoze. Verder hebben 

wij tienmala per jaar Orpheus. Verder is Cocktail bezig met het 

buddyproject, GRWI en cocktail plus+. Cocktail Plus+ is voor mensen die in 

de buurt in een AZC zitten of statushouders hebben. Wordt financieel 

ondersteund door COC landelijk. Wij hebben verder ook intensief contact 

met de gemeente en de GGD. Wij zien dat er verbazing is bij de gemeente 

als we vertellen wat wij allemaal doen. Daaruit halen we dat we naar 

buiten moeten brengen wat we allemaal doen.  

 

Domein 4: Interne organisatie. Tweemaal per jaar is het 

coördinatorenoverleg. Wij hebben dan overleg met alle coördinatoren met 

een stukje pizza erbij en hieruit komen vaak samenwerkingsverbanden 

voort en goede ideeën. Verder werken wij samen met het Supportpunt. Zij 

ondersteunen vrijwilligersorganisaties met de dagelijkse gang van zaken. 

Wij hebben verder tweemaal per jaar het regenboogoverleg. Het is 

ontstaan vanuit roze zaterdag. Het is een overleg tussen alle roze en roze 

gelieerde organisaties in regio Eindhoven. We gaan dan met zijn allen om 

tafel om elkaar te leren kennen te kijken of er vlakken zijn om te kunnen 

samenwerken. Bij het vorige overleg ontstonden veel initiatieven doordat 

meer dan tien organisaties elkaar niet kenden. Wij hadden vroeger een 

platform Homo en Lesbische emancipatie. De samenwerking binnen het 

platform is toen vervangen door het huidige regenboogoverleg.  

 

Domein 5: Communicatie. Momentele wordt er hard gewerkt aan een 

nieuwe website. Daarnaast heeft iedereen het een en ander voorbij kunnen 

zien komen op facebook en in de nieuwsbrief. Er is ook een 

tweemaandelijkse nieuwsbrief. Hiervoor dien je jezelf in te schrijven via de 

website als je deze wil ontvangen in verband met de privacywetgeving 

mogen wij niet iedereen zomaar een nieuwsbrief sturen.  

6. Begroting  

Hans vraagt of er vooraf al vragen zijn. Oscar geeft aan dat de bedragen 

heel anders lijken dan voorgaande jaren. Hans geeft aan dat de kosten 

vrijwilligers veel meer dan voorheen ook daadwerkelijk gealloceerd worden 

aan de vrijwilligers. Daarnaast is er ook een stijging in de kosten en 

hebben wij een zuiverdere boekhouding.   
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De baromzet zal naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Subsidies zijn 

verder nog niet toegekend, maar wel aangevraagd. Of de subsidie vanuit 

Veldhoven komt is nog niet duidelijk dus deze is voor de zekerheid nog niet 

meegenomen. Wij verwachten dat voorlichtingen gelijk blijven. De 

vergoeding COC NL zijn de leden. Wij hebben momenteel 271 leden. Totale 

opbrengsten is voor het eerst boven de 100.000 begroot. Eigenlijk is het 

veel meer, omdat wij ook de GRWI hebben. Deze wordt echter voldaan 

vanuit het COC.  

 

De barkosten zijn iets gestegen, maar dat is summier. De inkoopkosten 

worden steeds hoger, dus er is de kans dat in de toekomst ook de prijs van 

de dranken omhoog moet. Momenteel is de marge op de drank kleiner 

geworden. De algemene kosten dalen, omdat deze gealloceerd zijn aan 

groepen. Multimedia kosten stijgen momenteel. Er wordt steeds meer via 

de multimedia gedaan waardoor deze kosten stijgen. Verder stijgen 

momenteel ook de kosten voor het onderhoud van het pand.  

 

Wij geven steeds meer geld uit aan de activiteiten dan aan andere dingen. 

De Cocktail GRWI is de grootste post, omdat in de overeenkomst hiervoor 

ook is opgenomen dat wij zelf een bijdrage moeten leveren. Oud Roze lijkt 

ontzettend gestegen, maar dit valt enorm mee. Vergelijken met 2016 zijn 

er wel enorme stijgingen. Marijn geeft aan dat de begroting van Expreszo 

van 2019 1.500 euro is. Hans geeft aan dat dit 1.000 euro volgens de 

officiële begroting was, maar dat dit gedurende het jaar intern is bijgesteld.  

 

Er wordt gevraagd hoe het met de reserve staat. In de vorige ALV is 

aangegeven dat wij deze wilde laten aangroeien.  

 

De Roze leesclub wil graag als groepje iets achterlaten bij het pand en 

geeft aan dat zij het leuk zouden vinden van elk boek een exemplaar hier 

neer te zetten. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat hier al eerder is 

over gepraat binnen het bestuur, maar dat toen de conclusie was dat er 

onvoldoende ruimte is binnen het pand.  

 

Er worden zo stembriefjes uitgedeeld voor de bestuursverkiezing. Marijn 

geeft aan dat er de vraag is over de volmacht. De vraag is hoe dit zit. De 

volgende keer zullen wij in de uitnodiging zetten hoe dit moet. Dit kan door 

de secretaris een email te sturen.  

 

Het Jaarplan en de Begroting zijn op basis van stemmen met hand opsteek 

unaniem goedgekeurd. 

7. Mededeling Oscar Wouterse 

 

Het COC staat voor inclusiviteit en diversiteit.Dat heb ik het afgelopen jaar 

weer bewezen zien worden door ons ijzersterke bestuur. 

 

Ik heb namelijk een situatie meegemaakt waarin ik mij alles behalve 
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geaccepteerd en veilig voelde. Waarin ik niet serieus werd genomen en mij 

eenzijdig onrecht werd aangedaan. Echter door het sterke optreden van dit 

bestuur heb ik geen moment twijfel gehad dat t goed zou komen.  

 

Tijdens de escalatie Bianca heeft haar leidinggevende krachten gebruikt de 

juiste mensen aan te wijzen dit op te lossen, Jarno zijn sterke 

communicatieve skills gebruikt de situatie te sussen en afspraken te 

maken, Ivar met zijn enorme netwerk en invloed heeft mij geholpen de 

gesprekken bezig te houden en Hans heeft zijn jarenlange administratieve 

kennis en sociale vaardigheden zijn luisterende oren mij aangehoord en 

troost geboden. 

 

Samen hebben ze het voor mij opgenomen en mij beschermt tegen een 

ergere afloop en mijzelf en tegelijkertijd mij comfort en troost gegeven. 

Daarom wil ik het gehele bestuur vanuit mijn ziel bedanken voor wat ze 

voor mij betekend hebben. Maar ik wil ze ook een mega compliment geven. 

Dit hebben ze namelijk gedaan naast alle andere belangrijke taken die 

misschien die minder gezien worden maar niet minder belangrijk zijn. 

 

Mede door hun en alle andere vrijwilligers ... nee vrienden, waarmee ik hier 

samen mag werken en ontspannen heb ik hier al 14 jaar in COC Eindhoven 

de beste tijden van mijn leven. 

 

Hartelijk dank voor iedereen maar met name het huidige bestuur, Bianca, 

Ivar, Jarno, Naomi, Silvia, Hans. 

8. Uitslag Bestuursverkiezing 

De uitslag van de bestuursverkiezing is als volgt. Ivar Voets is herkozen tot 

bestuurslid (22 stemmen voor; 0 onthouden; 0 tegen).  

9. Mededelingen 

Alle activiteiten die er zijn kan je teugvinden op de website. We willen 

graag even de aandacht vestigen op de Check Up Day op 5 oktober. Deze 

dag is in samenwerking met de GGD, Aids Healthcare Foundation, SoaAids 

Nederland, het Catharina ziekenhuis en iemand over ChemSeks. De 

samenwerking met de GGD loopt de afgelopen jaren steeds beter, er is een 

driemaandelijks overleg met GGD. Tijdens een van deze overleggen kwam 

Hans met het plan van een Check Up Day. De GGD reageerde hier meteen 

enthousiast op en binnen anderhalve week is dit ontzettend groot 

geworden. Hans heeft veel organisaties aangeschreven en deze reageerde 

allemaal positief. Wij en de GGD zijn momenteel druk bezig met 

persberichten. Wij willen aan jullie vragen om deze dag te komen. De 

organisaties zullen verspreid door het pand staan om wat te vertellen en te 

testen en er zijn drie infosessies. De eerste sessie is in het Engels, zodat 

iedereen zich kan laten testen. Wij hopen dat er vooraf ook aandacht aan 

besteed zal worden door de pers. 

 

Er wordt gevraagd hoe het zit met de wachtlijsten. Hierin is enkele 
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verbetering in te melden. Ook op die dag zal de GGD daar over spreken en 

hoe het verbeterd kan worden.  

10. Rondvraag 

Daan heeft een mededeling. Het jongerenteam heeft afgelopen 

introweekend op de TUE gestaan. Vanavond op de Max26 gaan we zien of 

het effect heeft gehad.  

 

Marijn geeft aan dat het mogelijk een idee is om de regenboogbandjes mee 

te nemen wanneer er geflyerd gaat worden om Stratumseind.  

 

Peter geeft aan dat de vorige ALV is aangegeven dat het geschiedenisboek 

aangereikt zou worden aan nieuwe leden. Dit is niet gebeurt. 26 september 

is het regenboogoverleg. Mogelijk is het een idee om te vragen of deze 

organisaties belangstelling hebben in het boek. Als idee wordt ook 

aangegeven dat het een idee is om de boeken te verspreiden bij de 

bibliotheek.  

 

Zaterdag 2 november viert Kouros haar 30-jarig bestaan. Het belooft een 

leuk feestje te worden en iedereen is welkom.  

 

Toen met vrouwenactiviteiten ze voetbal wilde kijken kregen ze de TV niet 

aan. De vraag is of hier een handleiding voor kan komen. Dit gaat 

gebeuren.  

 

Het is nu bevrijdingsoptocht en dankzij de bevrijders kunnen wij hier nu 

vergaderen. Er wordt een applaus gegeven voor de bevrijders.  

11. Sluiting  

Bianca sluit de vergadering om 15:24 uur.  
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