
Notulen Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio  

d.d. 21 juli 2021 in Pand 54 

Aanwezigen: 21 stemgerechtigden 

Machtigingen: 2 machtiging afgegeven 

1. Opening  

Bianca van Kaathoven opent de vergadering om 19:31 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld 

  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 september 2020 

De notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie   

Frank van Kerk en Pedro Daniëls vormen de stemcommissie.  

● Kandidaat bestuurslid: Daan Dekker (Penningmeester) 

Daan Dekker is een fulltime student aan de TU/e en al sinds zijn zeventiende bij het 

COC actief. Nu is hij verkiesbaar om het penningmeesterschap van Hans van Winkel 

over te nemen. Het lijkt hem een mooie uitbreiding van zijn takenpakket bij het COC. 

Daan wil het boekhoudings-aspect bij SupportPunt laten lopen, wel wil hij zich 

inzetten voor meer digitalisatie van de administratie. Support-Punt helpt klein en 

midden organisaties met de boekhouding. De digitalisatie moet duidelijk -en hierom 

makkelijk overdraagbaar- zijn, het plan van aanpak hiervoor wordt nog opgesteld. 

Qua begroting en verslaggeving wil hij doorgaan op de manier waarop Hans van 

Winkel dit deed.  

Vanuit gemeente Eindhoven heeft het COC het verzoek gekregen om ook aan de 

randgemeenten subsidie te vragen. Komende 2 jaar worden alle randgemeentes 

actief benaderd, met ondersteunen vanuit gemeente Eindhoven. Dit is een flinke 

taak, Hans van Winkel heeft zich aangemeld zich daar de komende 2 jaar voor in te 

zetten. Hoe de gemeentes benaderd gaan worden, wordt nog uitgewerkt. 

 

 

 



 

● Kandidaat bestuurslid: Benjamin Ector (Secretaris) 

Benjamin Ector is tien jaar geleden ruim vijf jaar vrijwilliger geweest. Hij heeft zich 

toen onder andere voor Anders Roze, het bar-team en Orpheus ingezet. Hij wil zich 

gaan focussen op de vrijwilligersadministratie updaten en volledig digitaliseren. 

Zodra dit opgezet is zal hij zijn focus verleggen naar het opstellen van processen en 

handleidingen, zodat het secretarisschap een bepaalde continuïteit en 

professionaliteit krijgt, ook als een secretaris plots zou uitvallen. 

● Aftredend en verkiesbaar bestuurslid: Bianca van Kaathoven (Voorzitter)  

Afgelopen 4 jaar heeft Bianca van Kaathoven enorm gefocust op verbindingen, 

binnen de groepen van het COC maar ook met externe (roze of roze gelinkte) 

partijen die zich inzetten in de regio Eindhoven. Het doel is dat COC Eindhoven als 

hét instituut bekend staat voor LHTBI+ in Eindhoven en omgeving. Veel krediet wordt 

door Bianca van Kaathoven gegeven aan haar voorganger, waarop Bianca van 

Kaathoven heeft mogen voortbouwen.  

● Aftreden en niet herkiesbaar: Naomi Misseyer  

Naomi Misseyer is aftredend en niet herkiesbaar. Zij kon niet bij de ALV aanwezig 

zijn, maar het bestuur wil haar graag bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. 

Bianca van Kaathoven geeft door dat Naomi Misseyer ons enorm bedankt voor de 

samenwerking. Zij heeft veel achter de schermen gedaan en heeft haar ingezet voor 

vrouwenactiviteiten. 

● Aftredend en niet herkiesbaar: Hans van Winkel 

Het bestuur is Hans van Winkel zeer erkentelijk voor al zijn harde werk. Hij blijft nog 

actief bij het COC. Hans van Winkel bedankt het bestuur en heeft het echt naar zijn 

zin gehad. Hij heeft het COC zien groeien hij is hier enorm trots op. Hij heeft met veel 

plezier met het bestuur en de vrijwilligers samengewerkt en bedankt iedereen voor 

het vertrouwen van de afgelopen vier jaar. Bianca van Kaathoven voegt toe dat zij 

het heel fijn samenwerken vond, onder andere tijdens de gesprekken met de 

gemeente en GGD, heel fijn hoe Hans van Winkel de verbinding kon maken tussen 

vroeger en nu. Bianca van Kaathoven vertelt een anekdote van een gesprek bij de 

gemeente. De ambtenaar diversiteit had haar en Hans van Winkel uitgenodigd. Hans 

van Winkel vertelde over de GayGames en hoe dit de eerste keer voor hem was dat 

hij zich volledig geaccepteerd voelde. ‘Als er ergens een ambtenaar geraakt was door 

het COC, dan was dat dit verhaal.‘ voegt Bianca van Kaathoven eraan toe. 

 



5. Jaarverslag 2020 

Een paar fragmenten worden uit het verslag gehaald. 2020 begon heel hoopvol, we hadden 

292 leden en Bianca van Kaathoven zei dat het mooi zou zijn als we de 300 zouden halen, nog 

geen tien minuten later hadden we de 300 leden bereikt. De verbinding met het COC leeft.  

Wegens de lockdowns heeft er veel stil gelegen, de focus heeft vooral gelegen om de 

verbinding met werkgroepen en bestuur te behouden. Er is door veel mensen heel hard 

gewerkt om de lijntjes kort en warm te houden. Toen wij weer open konden in de zomer was 

het pand meteen weer vol, wij zijn elkaar dus niet kwijtgeraakt door de lockdown. 

Er is gestart met de verbouwing van het pand en het café, dit is een ongelofelijke prestatie 

geweest. De lopende grap was dat de lockdown steeds verlengt werd omdat de verbouwing 

uitliep. We krijgen veel mooie en leuke reacties van bezoekers over het resultaat.  

Groot compliment voor alle vrijwilligers, vooral in dit jaar. Een bizar jaar in alle mogelijke 

manieren. Er was toch de inzet om de verbinding te behouden, of we nu open, dicht, of 

halfopen waren. Complimenten en applaus voor iedereen. 

Laten we 2020 zijn voor wat het is. We kijken vooruit en met alle input van de afgelopen 

maanden kunnen we vol vertrouwen de toekomst in. We hebben gezien dat wij in staat zijn 

mee te bewegen met de ontwikkelingen om ons heen. Er leeft een community gevoel. Wij zijn 

sterker terug gekomen. 

 

Stemming: Het jaarverslag is per hand opsteek (23 voor; 0 onthouden; 0 tegen) vastgesteld. 

 

6. Financiële afrekening 2020 inclusief kascontrole  

Er wordt een vraag gesteld omtrent de huur en waarom er geen verlaging is aangevraagd. Wij 

hebben geen huurverlaging verzocht. Wij hebben onze subsidie juist voor de huur. Wij 

kunnen moeilijk bij de huurbaas aangegeven dat wij geen geld hebben, terwijl de subsidie 

hiervoor is.  

Er is ook minder uitgegeven, meeste werkgroepen konden niks fysieks doen. In de zomer is 

door de werkgroepen nog wel iets uitgegeven. Het verlies van ongeveer € 280,00 is te 

verwaarlozen. De opbrengsten zijn gezakt, omdat de bar niet open was. Dit is direct 

verklaarbaar. Dit is ook terug te zien in de kosten van de bar. Ook zijn andere kostenposten 

(die gelinkt zijn aan de bar) gezakt. Aan de kosten voor het pand is weinig te doen, het pand 

moet ook bijgehouden worden tijdens lockdown.  

GWL zijn flink gedaald, op dit vlak is ook in geïnvesteerd, bijvoorbeeld door smartswitches op 

apparaten. Wij zijn constant bezig om verduurzaming en vergroening door te voeren waar 

mogelijk. Ook heeft lockdown hier invloed op gehad.  



 

Frank, Ernst-Jan en Ivo hebben de boeken gecontroleerd (kascommissie). Na aanleiding van 

de boeken zijn er geen opmerkingen. Hans wordt bedankt voor zijn inzet en de kascommissie 

keurt het financieel jaarverslag goed.  

Vraag vanuit leden: Is het bestemmingsfonds geoormerkt? Nee, deze zijn niet geoormerkt 

voor een specifiek doel. Het is een algemeen reservefonds. 

 

Stemming: de financiële afrekening 2020 is per acclamatie goedgekeurd. 

 

7. Decharge 

Decharge is verleend, alle aanwezigen stemmen per hand opsteek (23 voor; 0 onthouden; 0 

tegen) voor decharge van het bestuur over 2020.  

 

8. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie   

Frank leest de brief van Ivo voor om de leden een beeld te geven bij wat een kascommissie 

doet. Frank van Kerk en Pedro Daniëls melden zich aan voor de kascontrolecommissie. Zij 

zullen deze volgend jaar met zijn tweeën vormen.  

 

9. Huishoudelijk regelement 

Stemming: Het huishoudelijk regelement is per hand opsteek (22 voor; 1 onthouden; 0 tegen) 

vastgesteld. 

 

10. Bestuursverkiezingen 

● Bianca van Kaathoven (Voorzitter) 

De stemcommissie deelt mede dat Bianca unaniem gekozen is tot voorzitter: 

Voor:  23 stemmen 

Tegen:  0 stemmen 

Onthouden: 0 stemmen 

● Daan Dekker (Penningsmeester) 

De stemcommissie deelt mede dat Daan unaniem gekozen is tot penningmeester: 

Voor:  23 stemmen 

Tegen:  0 stemmen 

Onthouden: 0 stemmen 

 



● Benjamin Ector (Secretaris) 

De stemcommissie deelt mede dat Benjamin unaniem gekozen is tot secretaris: 

Voor:  23 stemmen 

Tegen:  0 stemmen 

Onthouden: 0 stemmen 

 

11. Mededelingen 

Vraag vanuit de bibliotheek: 

Enkele weken geleden hadden wij een avond met raadsleden. Dit doen wij (buiten corona om) 

tweemaal per jaar. Eens in de vier jaar ondertekenen wij ook een roze stembusakkoord. Zo’n 

akkoord en foto in de krant is leuk, maar om te bespreken wat er bij het COC en in het 

stadhuis speelt te doen, hebben wij de bijeenkomsten 2 keer per jaar. Deze keer heeft Britta 

over voorlichting verteld en Jordan over vluchtelingen en statushouders en zijn er meerdere 

onderwerpen besproken. 

Bianca had op LinkedIn een foto van de raadsledenavond gedeeld. Na aanleiding van deze 

post benaderde de directeur van de bibliotheek Bianca. De bibliotheek wil meer doen met 

diversiteit, niet alleen als werkgever, maar ook als instituut. Zo is de bibliotheek bezig met een 

human library, waarin mensen hun verhaal vertellen. Een van de mensen is iemand in een 

gendertransitie. Er is ook gesproken over het boekenaanbod van de bibliotheek in Eindhoven. 

De meeste boeken die Bianca aankaartte hadden zij op voorraad. 

Bianca vraagt de aanwezig leden om op de mail naar haar te zetten wat de samenwerking 

tussen COC en bibliotheek kan betekenen en welke boeken de bieb zeker moeten hebben. De 

directeur van de bibliotheek zei dat 25% van hun bezoekers komt om boeken te lezen/lenen, 

de overige bezoekers komen voor de andere faciliteiten en evenementen. Wij gaan nog 

enkele boeken doneren aan de bibliotheek. De oproep van Bianca wordt ook bij de COC 

leesclub voorgelegd door een aanwezig lid. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Rondvraag 

Gevraagd wordt: Sinds jaren is er een parkeervergunning voor vrijwilligers. Hoe staat het 

hiermee? 

Er was een parkeervergunning. Deze moet tegenwoordig aan een kenteken gekoppeld zijn, dit 

is niet mogelijk voor de manier waarop wij de vergunning gebruikte. De vergunning kan ook 

via een app worden gebruikt, maar dit is zeer fraudegevoelig, omdat deze app dan ook 

gebruikt kan worden om dergelijke vergunningen op naam van het COC Eindhoven aan te 

vragen. Het bestuur gaat kijken of er een gesprek met de gemeente aangegaan kan worden 

voor een oplossing. Volgende vergadering gaan wij hierop terugkomen. 

 

Gevraagd wordt: Journalist van ED, wanneer komen deze in de krant? 

Er komt een zomerserie in het ED. Het eerste artikel gaat over de letters van LHBTI+, de 

tweede over het COC. In totaal komen er zes artikelen. De verwachting is dat deze volgende of 

de week erna gaan verschijnen. Elke week komt er 1 artikel. Wordt sowieso gedeeld op onze 

social media. Wij zorgen dat er een kopie van de kranten in het COC komt 

 

Gevraagd wordt: Er zou een visie komen voor de social media en de website. Is hier meer over 

bekend? 

Er was iemand gevonden voor communicatie, maar wegens persoonlijke omstandigheden van 

deze persoon is dit niet doorgegaan.  

 

Gevraagd wordt:. Hoe lang is het geleden dat gemeente Eindhoven een onderzoek naar de 

veiligheid binnen de LHBTI gemeenschap heeft gedaan? 

Dat weten wij niet, zulke onderzoeken worden meestal landelijk gedaan. In het 

veiligheidsoverleg van 4 of 5 jaar geleden is er gezegd dat gemeente Eindhoven een lokaal of 

regionaal onderzoek had gedaan. In de subsidiegesprekken met gemeente Eindhoven is naar 

voorgekomen dat veiligheid wel een speerpunt is voor de gemeente, maar onderzoeken zijn 

niet besproken. 

 

Gevraagd wordt: Is het een idee om eens per jaar een open dag te houden, buiten de 

activiteiten om? 

Vorig jaar waren wij in contact met Stichting De Bergen om een open huis te organiseren. Dit 

is wegens corona niet mogelijk geweest. Zodra de 1,5 meter vervalt gaan wij dit weer 

oppakken. 

 



Gevraagd wordt: Zijn er in het verleden contacten geweest met de moslim gemeenschap?  

Wij organiseren onder andere met de moskee de fakkeltocht en op verzoek van Dynamo is ook 

het gesprek met een aantal jongeren aangegaan om iets te organiseren, dit was voor hen nog 

iets te spannend om door te laten gaan. Ook ligt er nog een uitnodiging voor een gesprek met 

de imam van een lokale moskee 

 

Meegedeeld wordt: 

Namens de bezoekers van de dinsdagavond bedankt een lid ons voor de inzet. Een stabiel 

bestuur is belangrijk voor de LHBTI+ gemeenschap van Eindhoven. Er is niet altijd een stabiel 

bestuur geweest. Tijdens de lockdown is er hard gewerkt om het pand nieuw leven in te 

blazen. Daarom hebben de bezoekers van de dinsdagavond een presentje geregeld voor de 

vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. De vrijwilligers zijn zeer dankbaar voor dit 

gebaar. Ook vanuit het bestuur is er een presentje geregeld voor deze vrijwilligers. Ook Wim 

wordt bedankt voor zijn enorme inzet, ook tijdens de lockdown. 

 

Gevraagd wordt: Er gaan geruchten rond om zaterdagavond open te gaan. Dit is spannend. 

Hoe haalbaar is dit: worden wij niet te commercieel en is er nog wel ruimte voor 

werkgroepen? Worden wij niet meer een bar dan een belangenvereniging? Is dit haalbaar ook 

qua barbezetting? Als COC zijn wij heel veel, vroeger waren we belangenbehartigend en 

stonden we op de barricade. Tegenwoordig zijn wij huiskamer, ontmoetingscentrum, veilige 

haven en veel meer. De vraag om de zaterdagopenstelling leefde al jaren. Daar is naar 

gekeken, Max26 zit standaard op de tweede zaterdag van de maand, de andere zaterdagen 

gaan wij open omdat er veel vraag naar is. Het COC gaat nu kijken of het inderdaad mogelijk is 

door het te doen. Dit betekent niet dat de ruimte voor groepen beperkt wordt. Er blijven 

faciliteiten beschikbaar, wij gaan kijken hoe dit gaat lopen. Het bestuur heeft ervoor gekozen 

om dit tot eind van het jaar te doen en dan te gaan evalueren. Er zijn ook veel nieuwe (jonge) 

barvrijwilligers recent aangenomen, die juist de zaterdagavond willen werken. Max26 is ook 

voorbereid voor eventueel het weigeren van bezoekers die niet tot de doelgroep behoren. 

 

Gevraagd wordt: Vormt deze opening een risico voor de subsidies door de extra inkomsten? 

Dit kan het bestuur na de hand pas opmaken. Als er inderdaad minder nodig gaat zijn qua 

subsidie, dan zullen wij ook minder aanvragen. Wij zijn en blijven het COC met alle 

verschillende taken en met deze opening verruimen wij ook het bereik richting de doelgroep. In 

de ALV april 2022 komt het bestuur hierop terug. Zitten er risico’s aan? Ja. Zitten er kansen in? 

Ja zeker! 



 

Gevraagd wordt: Komt er een oktoberfeest? 

Met alle plezier, dit is wel afhankelijk van de maatregelen tegen die tijd. 

 

Gevraagd wordt: Hoeveel boeken zijn er uitgegeven aan nieuwe leden? 

Dit is onbekend, dit was niet bekend. Er wordt hier een plan van aanpak voor gemaakt om dit 

te corrigeren. 

 

13. Sluiting  

Bianca sluit de vergadering om 21:!4 uur. 

 


