Verslag van ALV 14 november 2018 COC Leiden (Concept)
Gehouden in De Kroon, Langegracht 65 Leiden
Aanwezig: (zie presentielijst)
Stemgerechtigden (aanwezig of via machtiging): 36

Agenda
1. Opening
• De vergadering wordt rond 20.05 geopend door voorzitter a.i. Zij heet iedereen
welkom en gaat over tot de mededelingen.
• Geen mededelingen van bestuur a.i.
• Enkele leden ALV geven aan moeite hebben gehad met het printen van de
stukken. Onduidelijk wat hiervoor de oorzaak is. Geen verdere mededelingen
vanuit ALV.
• Er zijn 5 geldige volmachten binnengekomen. Voor het verslag en de privacy
worden de namen niet vermeld. Ze zijn bekend bij het bestuur
• “Politie-praatje” gaat niet door omdat Rene Feenstra is verhinderd. Er wordt
hiervoor een ander moment gezocht.
2. Vaststellen agenda
• Agenda doorgenomen met de ALV. Toevoeging van rondvraag in de agenda.
(punt 15)
3. Stemcommissie
•

Overgaan tot benoeming stemcommissie voor de stemming over het dagelijks
bestuur. De ALV wordt verzocht om minimaal twee mensen daarvoor aan te
stellen. Gerard Tellers en Felix Stam melden zich aan. Beiden worden
benoemdbij acclamatie door de ALV.

4. Periode interim-bestuur
•

•
•
•
•

Een korte terugblik vanuit het bestuur a.i. door de voorzitter. Het bestuur a.i. is
er vanaf 6 juni vol ingegaan, beginnend met de overdracht door het vorige
bestuur. Het is vrijwilligerswerk maar ze zijn erin gestapt met de betrokkenheid
en bevlogenheid van professie. Uitgangspunt voor bestuur a.i. was het
waarborgen van de continuïteit van de vereniging.
Korte aandacht voor rol Herman Meulenbeld bij bestuur a.i.
Het ledenaantal is iets gedaald van 265 naar 243 (waarvan 5 nieuwe leden).
Er is een aantal succesvolle evenementen voor COC Leiden geweest gedurende
de periode waaronder de EL CID-week, Coming Out dag en de Onderwijsdag.
De horeca heeft goed doorgelopen eveneens de werkgroepen die in De Kroon
samenkomen zoals de Sunday Times, 40+ café, Trans*café, etc.
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•
•
•
•
•

•

•
•

Het bestuur a.i. heeft wekelijks vergaderd.
Het bestuur a.i. heeft de periode ook gebruikt om meer kennis te maken met
zowel interne werkgroepen als externe partijen.
Het bestuur a.i. maar ook vrijwilligers van COC Leiden hebben federatiedagen en
trainingsdagen bezocht.
Een nieuw bestuur is gezocht.
Voorbereidingen getroffen op de ALV.
Het bestuur a.i. heeft samengewerkt met BV Leiden tijdens Coming Out dag.
De banden met de LHBTI+ netwerk van de Universiteit Leiden zijn weer
aangehaald en de Leiden University Pride heeft aangegeven meer te willen
samenwerken met COC Leiden.
Het bestuur a.i. tevreden en enthousiast en hoopt een nieuwe frisse blik te
hebben geworpen op de vereniging. De hoop is om vooruit te kijken naar een
mooie toekomst.
Applaus van de ALV.
Korte toelichting van Maaike Kluit over de Onderwijsdag.

5. Royement lid
•
•

•
•

In de ALV van 6 juni 2018 is een motie aangenomen om lid Julie van Schravendijk
(hierna “JS”) te royeren.
Het bestuur a.i., belast met de taak, wilde hier zorgvuldig mee omgaan en niet te
overhaast te handelen. Nog voordat royement uitgevoerd kon worden heeft JS
per 21 juni 2018 het lidmaatschap per direct opgezegd.
Royement kan derhalve niet meer worden uitgevoerd.
De beëindiging van het lidmaatschap is schriftelijk aan JS bevestigd. Hierin is
opgenomen dat een nieuwe aanmelding van JS als lid eerst zal worden
voorgelegd aan de ALV, mits er een vermoeden is dat daar voldoende draagvlak
voor is.

Onderzoekscommissie (OZC)
• Na.v. ALV van 6 juni 2018 is onderzoekscommissie aangesteld. 9 november 2018
is het eerste gesprek geweest.
• De onderzoeksvraag bijft: “Op welke wijze kunnen de structurele en langdurige
problemen van instabiliteit en omgangsvormen binnen COC Leiden worden
opgelost? Wat zijn de oorzaken? Welke oplossingen ziet de commissie?”
• Het bestuur a.i. heeft in overleg met voorgaande bestuur enkele toevoegingen:
- “Hoe kunnen we instabiliteit voorkomen?”
- “Wat ontbreekt er aan of binnen het COC Leiden (of is er juist
teveel)?”
- “Hoe zorg je voor een stabiel bestuur en uiteraard een stabiele
vereniging gegeven het feit dat we: ondanks het ledenaantal, op
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•

sommige plekken te weinig vrijwilligers hebben? En, mondige
leden hebben?”
OZC gaat zich beraden over plan van aanpak waarbij ze wel al aan hebben
gegeven graag met meerdere (interne) mensen te willen spreken. Het liefst zo
breed mogelijk (bijv. oud bestuur, nieuw bestuur, werkgroepen, horeca, etc.).

6. Kandidaten en advies Benoemings Advies Commissie (BAC)
•

•

•

•

•

•
•

Van de BAC zijn Madelon Cramwinkel en Jeroen Haver aanwezig. Chris de Waard
is afwezig. Adviezen zullen door aanwezige leden worden uitgebracht aan ALV.
ALV mag advies BAC negeren indien gewenst.
Kandidaten dagelijks bestuur:
- Herman Meulenbeld (kandidaat penningmeester) stelt zich voor
aan ALV. BAC brengt positief advies uit aan ALV.
- Peter Schaap (kandidaat secretaris) stelt zich voor aan ALV. BAC
brengt positief advies uit aan ALV.
- Debbie Helaha (kandidaat voorzitter) stelt zich voor aan ALV. BAC
brengt positief advies uit aan ALV.
Kandidaten algemeen bestuur:
- Malika Koet stelt zich voor aan ALV. BAC brengt positief advies uit
aan ALV.
- Bert Zinger stelt zich voor aan ALV. BAC brengt positief advies uit
aan ALV.
- Alex van der Slot stelt zich voor aan ALV. BAC brengt positief
advies uit aan ALV.
De BAC licht toe dat zowel zij als kandidaat-bestuur voordeel zien in een voorstel
voor een “aftreedagenda” om continuïteit te waarborgen. De BAC geeft ook aan
dit in eigen commissie vast te willen stellen.
De BAC licht toe dat zij met kandidaat-bestuur hebben gesproken en dat er geen
sprake is van een bijzondere loyaliteit maar wel van een menselijke loyaliteit
onderling.
De BAC verzoekt de ALV om het bestuur de ruimte te geven om eventuele fouten
te corrigeren.
De BAC verzoekt geïnteresseerden zich aan te melden voor de BAC .

7. Stemming dagelijks bestuur
•
•

Schriftelijke stemming voor dagelijks bestuur.
Stembiljetten verzameld en geteld door stemcommissie.
-

•

[ PAUZE ]

-

Felix stemcommissie. Uitslag:

voor / tegen / blanco
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Debbie Helaha (voorzitter)
34 / 1 / 1
- Herman Meulenbeld (penningmeester) 36 / 0 / 0
- Peter Schaap (secretaris)
36 / 0 / 0
Algemeen bestuur vastgesteld per acclamatie.
Décharge stemcommissie, Felix Stam en Gerard Tellers.
Applaus van de ALV volgt.
-

•
•
•

8. Verslag vorige vergadering
• Vanuit de ALV zijn enkele vragen en opmerkingen. De volgende wijzigingen zijn
door de ALV goedgekeurd:
• Bij punt 13: “een” uit voorlaatste alinea corrigeren.
• Bij punt 9: inhoudelijke aanpassing door Niels, invulling van de persoonlijke
omstandigheden aanpassen.
• Bij punt 9: er zijn geen excuses aangeboden door het bestuur. Zin schrappen.
• Bij punt 13: Ivo van Spronsen betreurt verkorting van het door hem opgestelde
verslag. Verwacht mogelijke kans dat men na enkele jaren de essentie van
hetgeen vermeld meer kunnen achterhalen.
• Toevoeging van Niels bij laatste punt dat volledige verslag eventueel ter inzage
door leden bij bestuur gelegd kan worden Voorstel van Niels van der Spijk wordt
opgenomen.
• Bij punt 13: onderaan staat “dienen” dubbel genoteerd.
• Voorzitter verklaart verslag ALV 6 juni 2018 vastgesteld.
9. Werkgroepen
• Er wordt een samenvatting gegeven over de diverse werkgroepen binnen COC
Leiden.
• Maaike Kluit geeft wat informatie over de voorlichting en de huidige stand van
zaken van de groep en de ingeplande lessen voor begin 2019.
• Maaike Kluit geeft ook meer informatie over de Onderwijsdag. Genoemd wordt
de samenwerking met GGD, Stichting IDb en Homo in de Klas welke allen hebben
meegewerkt aan de dag. De dag heeft daarmee een zeer positieve invulling
gekregen en de terugblik is er een van grote tevredenheid en succes.
• Woord van dank door de voorzitter aan de organisatie van de Onderwijsdag.
• Applaus van de ALV volgt.
• Gemma Robbers geeft de stand van zaken van de Sunday Times, waaronder het
vertrek van coördinator Femmy van der Hulst en de plannen voor het komende
jaar.
• Ria Limburg, coördinator 40+ café, nodigt alle aanwezigen uit om langs te komen
om zo een leuke, nieuwe en jonge groep te kunnen stimuleren. Ook wordt een
uitnodiging aan het bestuur verstrekt voor het Sint/Kerst-diner van de groep.
Voorzitter noemt hierbij ook de samenwerking met De Kringen en nodigt uit tot
verdere samenwerking.
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•

Voorzitter geeft de ALV een update van de Jong & Out groep. De groep loopt nog
steeds goed. Aandachtspunt is wel het werven van nieuwe begeleiders en de
publiciteit.
Vanuit de voorzitter volgt ook een korte update van de Coming-Out groep. De
groep loopt op het moment nog niet echt. Er zijn mensen met een beperking op
af gekomen, wat op zichzelf uiteraard zeker niet slecht is, maar wat wel een
dynamiek met zich meebrengt.
Felix geeft een update over COCktail waarbij hij aangeeft dat er sprake is van een
stabiele groep die regelmatig evenementen houdt. Een uitnodiging aan de ALV
wordt verstrekt dat nieuwe vrijwilligers zich kunnen melden.
Sylvia Robberts legt de werkwijze van het Trans*café uit. De groep heeft een
wisselende aanwezigheid maar opereert verder wel in stabiliteit. Er worden
enige ideeën uitgewisseld over mogelijke evenementen.
Ivo geeft wat achtergrondinformatie over de huidige staat van de werkgroep
politiek en diversiteit. Samen met bestuurslid Bert gaan ze zich meer richten op
de externe contacten.
Alex geeft aan dat de horeca goed loopt. Het is hectisch, veel evenementen en
extra avonden en ook een goede aanloop op de open avonden. De omgekeerde
integratie feesten/avonden gaan ook onverminderd door. Een vraag vanuit
Jeroen over wat het aandeel “nieuwe mensen” daarin is. Dit zal rond de 30%
liggen.
De Respect2Love groep zal binnenkort starten.
Expreszo is onlangs gestart. Er heeft al een eerste borrel plaatsgevonden en een
feest staat op de planning.
De voorzitter spreekt enkele woorden van dank uit aan de coördinatoren en
vrijwilligers van de werkgroepen.

10. Ingekomen stukken
• Geen ingekomen stukken.
11. Financiën 2018 en begroting 2019
• Herman neemt de begroting van 2019 en de verliezen van 2018 door.
• Voor 2018 wordt een verlies van 20.000 verwacht maar de horeca loopt goed en
brengt geld binnen. Onderbouwing voor het verlies komt vanuit het nieuwe
college van bestuur. Hierbij is een nieuwe wethouder gekomen die strakker op
de procedure zit waardoor de aanvraag voor de regenbooggelden te laat is
geweest.
• Er wordt geen verwachting gemaakt voor een coulancebetaling.
• Regenbooggelden worden ook niet alleen meer aan COC Leiden besteed. De
mogelijkheid bestaat dat dit gedeeld moet worden met andere partijen.
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Positieve noemers:
- Nieuwe werkgroepen
- Goede stand horeca
- Financiële buffer waarop ingeteerd kan worden indien nodig
Vraag Madelon wat de noodzaak voor de regenbooggelden is: hiervan wil men
voornamelijk de werkgroepen van financieren.
Vraag Julie of de voorwaarden voor de regenbooggelden zijn veranderd: nee.
Vraag Madelon wat de gevolgen zijn als men van 20.000 uitgaat: eigen vermogen
moet worden aangesproken.
Bestuur verzoekt fiat aan ALV voor:
- Nieuwe inboedel (stoelen/krukken)
- Verwijdering van muntenautomaat
- Investering in pin/kassa uitstellen
Verwachtingen voor 2019 worden besproken.
Vraag Niels van wat onder “overige kosten” valt: alles wat niet onder een andere
post kan worden geschaard.
Maaike vraagt zich af of de continuïteit van de voorlichting zonder
regenbooggelden wel gewaarborgd kan worden. Roos voegt hieraan toe dat COC
Leiden ook juist als goede voorlichter staat aangeschreven.
Een kleine discussie ontstaat over de mogelijkheden. Hieruit volgt vanuit o.a.
Maaike de optie om haar takenpakket gedeeltelijk over te dragen aan een
toegewezen vrijwilliger om haar te ontlasten en haar als kostenpost te
verkleinen.
Madelon verzoekt om een mogelijkheid tot groter inzicht in de kosten.
Niels geeft aan dat het belangrijk is niet alleen te kijken naar bezuinigingen maar
ook naar andere subsidiemogelijkheden (Oranjefonds wordt als optie genoemd).
Jeroen uit enkele zorgen over de continuïteit van de fondsen en verzoekt bestuur
om een voorstel te doen aan de ALV om een balans te creëren. Bijvoorbeeld in
de vorm van een voorlopige inkrimping.
Julie oppert de potentie om een sponsorcommissie in te stellen. Leus: “Wilt u
een stoel sponsoren?” Vergelijkbaar met lokale (kleine) sportverenigingen.
Felix geeft de optie om, in tegenstelling tot een commissie, samen met alle
coördinatoren te kijken of er in de werkgroepen kan worden bezuinigd.
Julie verzoekt om aan de positie van Maaike niet te tornen: dit is ook zeker niet
beoogd
Bestuur verzoekt ALV om een concrete vraag.
Ivo brengt in dat nieuw bestuur nu, ondanks afspraken met gemeente, in een
lastig parket is gebracht.
Voorzitter geeft aan dat een eventuele escalatie met de gemeente slechts als
laatste strohalm ingezet dient te worden. Geeft voor nu aan te beogen:
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In gesprek te blijven met gemeente over de toewijzing van de
regenbooggelden.
- Samen met coördinatoren te kijken naar eventuele
bezuinigingsfactoren.
Ria voegt toe of het kan helpen om bij de gemeente het belang van COC Leiden
te benadrukken.
Aangegeven wordt dat er toch nu naar opties moet worden gekeken.
Vraag Niels over wat nu de afspraken zijn met de gemeente over de gelden van
2018: dat is voor het bestuur momenteel ook nog de vraag, vooral gezien de nog
prille relatie met de huidige wethouder.
Vraag Madelon of de vervanging van de stoelen niet uitgesteld kan worden: De
stoelen hebben een gebrek aan goede balans en stevigheid. Een ongelukkige val
door een slechte stoel kan tot aansprakelijkheidsproblemen leiden.
Vraag Ivo of wij verlies mogen draaien: geen probleem.
Fiat op eerder aangegeven punten akkoord per acclamatie.
Geen fiat op begroting 2019 omdat bestuur dat nog verder wil bekijken.

12. Kascommissie
• Peter Bootsma trekt zich terug als lid kascommissie.
• Jeroen blijft aan als lid kascommissie.
• Jeroen doet een oproep aan de ALV voor nieuwe leden voor de kascommissie.
Geeft daarbij een korte uitleg over de werkzaamheden en
verantwoordelijkheden van de kascommissie.
• Aanmelding volgt van:
- Wim Rijnders
- Gemma
- Ivo (als toekomstig lid)
• Applaus van de ALV volgt.
13. Strategisch kader
• Voorstel vanuit bestuur om dit punt over te slaan gezien de tijd: voorstel
akkoord.
14. Jaarplan 2019
• Bestuur a.i. heeft helaas nog niet veel tijd en mogelijkheden gehad hiervoor en
nodigt de ALV uit om mee te denken over de plannen voor 2019 middels een
ideeënbus.
15. Rondvraag
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Ivo wijdt een apart bedankje aan bestuur a.i. en wenst het nieuw aangestelde
bestuur veel succes met de uitgesproken hoop dat alles goed verloopt.

16. Afsluiting
• De voorzitter geeft een afsluiting.
• Het bestuur gaat de uitdaging graag aan. Liever praten we met elkaar dan over
elkaar. We doen het immers niet alleen voor onszelf maar juist voor zoveel
anderen.
• De voorzitter sluit de ALV omstreeks 22.30 uur.
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