
Notulen Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio

d.d. 20 September 2020 in Pand 54

Aanwezigen: 26 stemgerechtigden

Machtigingen: 4 machtigingen afgegeven

1. Opening

Bianca van Kaathoven opent de vergadering om 13:09 uur.

2. Vaststellen agenda

Vanwege Corona is het jaarverslag en het jaarplan samengevoegd in een ALV.

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

Vastgesteld.

4. Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie

Lieve en Daan vormen de stemcommissie.

● Kandidaat bestuurslid: Samantha Janssen (Algemeen Bestuurslid)

Samantha geeft aan dat veel personen haar mogelijk al kennen. Ze zet zich

momenteel in bij YUNGE, het jongerenteam en het barteam. Ze komt oorspronkelijk

uit Den Bosch, maar vond Eindhoven leuker. Ze geeft aan zich graag in te willen gaan

zetten binnen het bestuur en de stem van transgender personen wil zijn.

● Aftredend en niet herkiesbaar: Jarno de Vroom

Jarno de Vroom is aftredend en niet herkiesbaar. Hij kon hier niet bij zijn, maar wij

willen hem graag bedanken voor zijn inzet. Samen met Oscar hij hij de afgelopen

periode de communicatie opgepakt.

● Aftreden en niet herkiesbaar: Sylvia Kuijpers

Wij zijn Sylvia Kuijpers super dankbaar voor al haar harde werk. Sylvia heeft zich 4,5

jaar ingezet als bestuurslid. Sylvia geeft aan dat ze het COC heeft ervaren als een

warm bad. Ze heeft de kans gehad om YUNGE hier op te zetten waar ook

Gendermore uit voortgekomen is en bedankt iedereen ook voor de sfeer bij het COC.

5. Jaarverslag 2019

Het was een mooi jaar waarin we bijna de 300 leden behaalde. In 2019 zijn we bezig geweest

met het uitbouwen en verstevigen van de organisatie. Voorlichting is stabiel gebleven op 260



voorlichtingen. We zien daarbij dat het MBO en HBO ook aanhaakt.

We proberen daarnaast ook de verbinding te leggen met andere roze en roze gelieerde

organisaties zoals bijv. Amnesty. Wij vragen hen ook aan te sluiten bij het regenboogoverleg.

Tijdens de regenboog overleggen komen er vaak mooie samenwerkingen tot stand doordat

iedereen elkaar vertelt waar ze op dat moment mee bezig zijn. Verder hebben we overleg met

raadsleden. Zo proberen we verbinding te houden en ook het regenboog akkoord weer onder

de aandacht te brengen.

Als vereniging staan wij momenteel stabiel op 80 vrijwilligers, daarvoor grote dank!

Stemming: Het jaarverslag is per hand opsteek (30 voor; 0 onthouden; 0 tegen) vastgesteld.

6. Financiële afrekening 2019 inclusief kascontrole

Iedereen heeft de financiële afrekening over 2019 kunnen lezen. Wij hebben een normaal jaar

gehad zonder bijzonderheden.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd. Ernst-Jan en Ivo vormen samen de

kascommissie. Zij geven aan dit iets later te hebben gedaan dan gebruikelijk vanwege

COVID-19. Ze hebben daarbij enkele steekproeven gehouden en de conclusie is dat het goed

gaat. De administratie ziet er goed uit en de samenwerking met Supportpunt loopt goed.

Supportpunt is een organisatie welke helpt bij de boekhouding en jaarverslagen. In het begin

ging de overdracht naar Supportpunt wat stroef, maar ondertussen gaat het helemaal soepel

en wordt het elk jaar weer wat soepeler.

De kascommissie geeft aan dat het verwerken van de baromzet nu veel werk kost. Als er een

nieuwe penningmeester komt zou het goed zijn om te kijken om dit proces te automatiseren

Stemming: de financiële afrekening 2019 is per acclamatie goedgekeurd.

7. Decharge

Decharge is verleend, alle aanwezigen stemmen per hand opsteek (30 voor; 0 onthouden; 0

tegen) voor decharge van het bestuur over 2019.



8. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie

Ernst-Jan, Ivo en Frank Verkerk melden zich aan voor de kascontrole commissie. Zij zullen deze

volgend jaar met zijn drieën vormen.

9. Jaarplan 2021

2020 zag er vanwege COVID-19 heel anders uit. In juni zijn we weer begonnen met Pand54 te

openen. Ondertussen loopt alles weer redelijk soepel, maar we merken nog wel dat de 40+

groep nog minder loopt. Ook de eerste voorlichtingen zijn twee weken terug alweer gegeven.

Verder hebben wij een maandelijks overleg met de GGD om de ontwikkelingen bij te houden.

2021 is eigenlijk een voortzetting van 2019: uitbouwen en verstevigen. Op dit moment kan er

heel veel niet, maar ook heel veel wel en wij willen vooral kijken naar wat er wel kan. De

organisatie heeft veel veerkracht getoond de afgelopen periode, er wordt goed gekeken naar

wat er kan binnen de mogelijkheden. Wij zien 2021 met vertrouwen tegemoet.

Stemming: Jaarplan 2021 is vastgesteld per acclamatie.

10. Begroting 2021

Iedereen heeft de begroting 2021 gekregen. Vanuit de gemeente is zes dagen geleden

doorgegeven dat wij een begroting moeten indienen welke geen rekening houdt met de

gevolgen van COVID-19.

Gevraagd wordt welke spelers zijn weggevallen bij baromzet. Hans geeft aan dat dit het koor

betreft.

Gevraagd wordt of er ook externe organisaties gebruik maken van het pand en of dat veel

omzet geeft. Ivar geeft aan dat Orpheus, Outway en Amnesty International gebruik maken van

het pand. Hans geeft daarbij aan dat dit qua omzet meevalt.

Gevraagd wordt wat met ‘cashflow gunstig’ bedoeld wordt. Hans geeft aan dat de verwachting

voor 2020 is dat er wat geld over blijft. De opbrengsten zijn relatief hoog, terwijl we weinig

hebben uitgegeven aan extra activiteiten gedurende 2020. Daaropvolgend, vraagt Oscar of het

resultaat naar de het investeringsplan gaat. Hans geeft aan dat dit niet het geval is, gaat

gewoon naar de overige reserves.

Er wordt opgemerkt dat de roze leesclub er momenteel niet bij staat in het overzicht. Hans



geeft aan hier in het vervolg rekening mee te houden en deze toe te voegen.

Stemming: begroting 2021 is vastgesteld per acclamatie.

11. Bestuursverkiezingen

● Samantha Janssen (Algemeen Bestuurslid)

De stemcommissie deelt mede dat Samantha unaniem gekozen is tot algemeen

bestuurslid:

Voor: 30 stemmen

Tegen: 0 stemmen

Onthouden: 0 stemmen

12. Mededelingen

Momenteel ziet het pand er heel goed uit. Daan heeft daar ontzettend veel tijd in gestoken.

Daarom willen wij Daan ontzettend bedanken voor alles wat hij in de afgelopen maanden

heeft gedaan. Ook Ivar en Tom worden hiervoor bedankt.

Verder  is er momenteel een nieuwe website online. Daarvoor veel dank aan Oscar.

13. Rondvraag

Gevraagd wordt of er nu meer vrouwen zijn. Er zijn nu ook activiteiten specifiek voor vrouwen

wat aantrekt. Op de reguliere baravond zijn het wel meer mannen, maar vergeleken met eerst

komen er wel meer vrouwen. Vanuit Expreszo wordt gezien dat er veel aanwas is van vrouwen

in de afgelopen jaren. Er wordt ook gevraagd of er uitvraag is gedaan onder vrouwen. Uit

onderzoek is naar voren gekomen dat vrouwen vaak meer samenkomen in de huiselijke sfeer

en mannen meer in de kroeg. Bij de kringen zijn er ook meer vrouwenkringen dan

mannenkringen. Momenteel trekken we voornamelijk vrouwen naar Pand54 wanneer de

evenementen specifiek voor vrouwen zijn. COC NL heeft vorig jaar ook nog onderzoek gedaan

naar de behoefte onder vrouwen en die leeft wel heel erg, maar het blijft moeilijk om ze te

bereiken en over de drempel te krijgen.

Peter Jacobs wil graag drie personen benoemen die werken aan een stuk zich uitgesloofd

hebben en het pand opgeknapt worden: Tom, Daan en Ivar. Namens het vaste meubilair is er

een bedankje voor hen.



14. Sluiting

Bianca sluit de vergadering om 14:19 uur.


