
Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio  

1. Opening  
o Bianca opent de vergadering om 19u29 

2. Vaststellen agenda 
o De agenda is vastgesteld 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juli 2021 
o Er is een vraag over de notulen mededelingen punt 11 (inzake de bibliotheek). De 

vraag was over de status van de human library. Het bestuur weet niet precies wat de 
actuele situatie is, dit kan bij de bibliotheek zelf worden nagegaan, het is namelijk 
een initiatief van de bibliotheek. Bianca voegt toe dat als er concrete ideeën zijn 
voor een eventuele samenwerking met de bibliotheek dat deze altijd aan het 
bestuur doorgegeven kunnen worden, dan worden deze met de bibliotheek 
besproken. 
21 stemmen voor, 0 onthoudend, 0 tegen 

4. Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie   
● Hans en Ivo zijn stemcommissie 
● Ivar deelt zijn visie voor de komende 2 jaar. Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed 

aan het opknappen en uitbreiden van de bar, reparaties zijn uitgevoerd in het pand 
en de hoop is dat in de toekomst hopelijk weer meer café activiteiten gedaan 
kunnen worden. Er wordt gevraagd of er de wens is om apparaten te vervangen. Ivar 
ligt toe dat de keuken het volgende project zal zijn, maar dit staat niet op de 
planning voor 2022. Ook is er de wens om de koelingen te vervangen (eventueel kan 
dit in samenwerking met de brouwer), hier moet nog naar gekeken worden. Dit zou 
in de elektriciteitskosten kunnen schelen en er zou meer koelruimte gecreëerd 
kunnen worden met een nieuwe koeling. Ook staat de netwerkupdate afronding op 
de planning, het is nog niet bekend wanneer het budget hiervoor toereikend is.  

2. Jaarplan 2022 
● Het jaarplan wordt kort toegelicht: 

1. Domein 1: De scholen vinden ons weer voor voorlichting, september is altijd 
een rustige maand, gezien de scholen net begonnen zijn. De eerste 
aanvragen zijn wel al binnen. Daarnaast wordt er ingezet om speciale dagen 
ook extra aandacht gegeven (zoals afgelopen IDAHOT), zo staat er met 
Paarse Vrijdag een actie op de planning. Ook is er dit jaar een stagiaire die 
de GSA’s in de regio’s gaat benaderen. 

2. Domein 2: Wij willen een huiskamer blijven en de wensen dat de 
doelgroepen blijven groeien. Afgelopen 2 maanden toen wij weer open 
mochten zat het pand vol, ook op de nieuwe openingen op zaterdag. Tevens  
zijn de groepen weer snel (fysiek) gaan draaien en er zijn ontwikkelingen 
voor nieuwe groepen. Een van deze is (geïnspireerd door COC Amsterdam) 
een speciale groep voor doven en slechthorenden, genaamd het Roze 
Gebaar. In november is er een pilot bijeenkomst en in 2022 wordt elke 
oneven maand een bijeenkomst georganiseerd. 

3. Domein 3: Specifieke doelgroepen blijven doorgroeien. Anders Roze heeft 
de afgelopen maanden ook een enorme vlucht genomen.  

4. Domein 4: Het geplande openhuis kwam vorige ledenvergadering voorbij, 
deze stond gepland voor enkele jaren geleden, maar wegens COVID is dit 
nog niet mogelijk geweest. 

5. Er staat een vacature voor bestuurslid Communicatie. Zodra deze is ingevuld 
wordt er een communicatieplan gemaakt voor de komende jaren, hierin kan 
ook interne communicatie meegenomen worden. 



● Er wordt de opmerking gemaakt dat er een domein 6 gemaakt kan worden, 
namelijk: vrijwilligers. Bianca ligt toe: Wij groeien, ook op vrijwilligersgebied, maar er 
wordt ook steeds meer gevraagd door de groei. Het vrijwilligerswerven blijft een 
uitdaging. Dit valt ook onder Domein 4, maar dit kan wel specifieker genoemd 
worden en extra aandacht gegeven worden in een volgend jaarplan. 

● Expreszo geeft aan dat dat de weigeringen aan de deur tijdens de tweede 
zaterdagavond van de maand minimaal zijn, Vorige keer waren het nul weigeringen 
en de maand ervoor waren het twee weigeringen. De reguliere zaterdag 
openstelling is een pilot tot eind van het jaar. 

● Reserveringen gaat niet meer nodig zijn met de Corona Check App.  Met de 
nieuwjaarsreceptie zijn er zo’n 120 mensen in het pand, de maximale 75% van de 
potentiële gasten gaan wij dus niet snel halen op een normale dag. Er kan ook altijd 
opgeschaald worden naar de tuinkamer. Hierdoor kan de reservering volledig 
vervallen. Wij draaien tijdens de reguliere openingen op de horecavergunning. De 
coördinatoren krijgen nog de informatie over hoe dit allemaal gaat. 

● Vraag over domein 3: Wat valt onder de laatste regel omtrent zichtbaar maken van 
de roze ouderen? Bianca ligt toe: Dit zijn de ouderen werkgroepen, maar ook op 
IDAHOT en Coming Out Day worden de roze ouderen bereikt.. Het project LATER valt 
hier ook onder. Dit is een doorlopend actiepunt. Hopelijk kunnen er nu meer 
stappen gezet worden. Het project LATER gaat niet over ouderen uit de kast te 
helpen, maar zorgen dat de organisaties die met ouderen werken beter 
geïnformeerd zijn over LHBTI+. 

● 21 stemmen voor, 0 onthoudend, 0 tegen 
 

3. Begroting 2022 
● Er zijn geen corona onzekerheden meer meegenomen in de begroting, dit was ook 

op aanraden van de subsidieverstrekker. Er is uitgegaan van 2019, dit was het 
laatste ‘normale’ jaar. 

1. Er is een lichte groei op de baromzet begroot, gezien de consumptieprijzen 
iets omhoog zijn en we vaker open zijn. 

2. Subsidie Veldhoven neemt iets af, maar dit is niet significant 
3. Vergoeding COC Landelijk stijgt iets, omdat ons ledenaantal stijgt 
4. Bij een hogere omzet zijn ook hogere kosten. 
5. Er zijn minder grote reparatiewerkzaamheden gepland. 
6. Veranderingen in doelgroepen en activiteiten. Uitschieters zijn 

1. Cocktail (deze zijn bezig met kleinere activiteiten in de buurt van 
AZCs, hierdoor meer reiskosten e.d.); 

2. Anders Roze gaat omhoog omdat de bezoekersaantallen toenemen 
(reiskosten worden voor deelnemers ook vergoed, meer deelnemers 
zijn meer kosten); 

3. 50+ gaat ook omhoog omdat er twee groepen komen in plaats van 
één groep; 

4. Roze gebaar, dit is een nieuwe groep. 
● Bedragen gaan afgerond worden op hele euro’s en de letteropmaak wordt uniform 

gemaakt. 
● Voor multimedia zijn wij nog afwachtend voor het plan van het nieuwe bestuurslid. 
● Tijdens de begroting van 2020 was COVID nog niet bekend, waarom is er dan een 

groei in inkomsten ten opzichten van 2020? Dit komt door de groeiende 
ledenaantallen en meer openingsstelling. Ook was de realisatie 2019 toen nog niet 
bekend. 



● Er zou meer subsidie gevraagd worden aan de randgemeenten. Wat zijn hier de 
concrete stappen ingenomen? Hier zijn nog geen concrete stappen in genomen en is 
daarom niet in deze begroting opgenomen, gezien eerst nog de juiste mensen 
binnen de gemeenten benaderd moeten worden en de gesprekken aangegaan 
moeten worden. 

● Tevens is de boekhouding nu volledig digitaal. 
● 21 stemmen voor, 0 onthoudend, 0 tegen 

4. Bestuursverkiezingen 
● Ivar Voets (Bestuurslid Horeca) 
● 21 stemmen uitgebracht, 17 voor, 3 tegen, 1 onthouding 

1. Ivar nodigt de mensen die tegen gestemd hebben uit om het gesprek aan te 
gaan. 

5. Mededelingen 
● Coming Out Day 2021 

1. Coming Out day komt eraan. Tijdens IDAHOT zijn verschillende vrijwilligers 
bij winkeliers, scholen en dergelijke langsgegaan om posters te verspreiden. 
Britta zoekt vrijwilligers die rond Coming Out Day wederom posters 
rondbrengen in de regio. Het gaat om de week voor Coming Out Day. Hans 
van Winkel,  Wim Van Ham, Oscar Wouterse, Bianca van Kaathoven en 
Johan van Rooij melden zich aan. De vrijwilligers worden van te voren verder 
geïnformeerd en krijgen tips en trucs mee. Leden kunnen ook posters 
aanvragen voor op werk of andere locaties die zijn weten. 

● Veilig sportklimaat 17 september 
1. Er is een bijeenkomst met PSV Foundatation, Toon Gerbrands, John 

Blankenstein Foundation, Eindhovense sportraad en meerdere. COC 
Eindhoven is ook aanwezig. Deze bijeenkomst is naar aanleiding van een 
initiatief van de PvdA over acceptatie binnen de sport (breed). Accent ligt 
wel enigszins op voetbal en LHBTI+, is de verwachting. Bianca nodigt mensen 
uit om ervaringen die zij hebben te delen met haar, zodat zij deze kan 
meenemen. 

6. Rondvraag 
● Hoe zit het met de parkeervergunning? 

1. Daar is Ivar mee bezig naar aanleiding van de vorige ALV. Dit loopt nu, de 
uitkomst en wanneer er uitkomst zijn onbekend. Er lijkt wel een 
mogelijkheid te zijn voor een vergunning die past bij onze wensen, er zitten 
wel wat haken en ogen aan nog.  

1. Is er een mogelijkheid om parkeerkosten te declareren? Ja, 
parkeerkosten kunnen gedeclareerd worden door vrijwilligers (niet 
door deelnemers). 

● Naar aanleiding van vorige ALV zou er gekeken worden naar ledenadministratie en 
het versturen van boeken naar nieuwe leden. 

1. De nieuwe ledenadministratie is nog niet live bij COC Nederland. Dit wordt 
verwacht binnen een korte tijd. Er is een lijst met de nieuwste leden nu, de 
boeken versturen wordt binnenkort opgepakt. 

7. Sluiting  

● Bianca sluit de vergadering om 20:59 

 


