
             
                                

        
 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering COC Noordoost Brabant 
Woensdag 15 juli 2020, 20.00 – 22.00 uur, Bij Katrien / via Zoom 
 
 
1. Opening, Mededelingen van het bestuur, Vaststellen agenda 
 
De voorzitter van COC Nederland, Astrid Oosenburg, heeft zich bereid verklaard in gesprek te gaan 
met de leden van COC NO Brabant en ons mee te nemen in de plannen van COC Nederland voor 
2021 
 
2. Notulen vorige ALV d.d. 30 oktober 2019 (zie bijlage) 

 
Doel: Vaststellen Notulen 

3. Ontwikkelingen in het bestuur 

Nav het vertrek van Rob van Geffen uit het bestuur hebben we gezocht naar een mogelijke nieuwe 
penningmeester. Na enige tijd van overdenken heeft de wnd. Penningmeester Ron Loos aangegeven 
deze taak volwaardig op zich te willen nemen. We vragen de ALV in te stemmen met zijn 
benoeming. 

Tijdens de vorige vergadering werd voorts aangegeven dat Mandy Sieben om persoonlijke redenen 
verzocht heeft om een time-out. Een periode die we haar graag gegund hebben, maar helaas heeft 
Mandy laten weten dat zij haar bestuurslidmaatschap moet beëindigen. 

In de aanloop naar de bestuursvergadering van 16 juni heeft Ruud Maltha laten weten zich terug te 
trekken uit het bestuur om persoonlijke redenen.  

Er blijft nu een volwaardig bestuur van 5 leden over. Reden om op dit moment geen vacatures uit te 
schrijven. Wel doen we de oproep aan leden die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie 
niet te wachten tot in volgend jaar het bestuur (deels) her- of gekozen moet worden, maar dit aan 
ons kenbaar te maken. We kunnen dan alvast kennismaken en nadenken over je mogelijke rol in het 
bestuur.  

4. Jaarverslag 2019 incl. financieel jaarverslag (zie bijlage) 

Doel: Vaststellen jaarverslag, zodat dit aan de subsidieverstrekkers, gemeente ’s-Hertogenbosch en 
gemeente Oss, kan worden toegezonden. 

5. Bevindingen kascommissie  

Doel: Verlenen van Décharge aan het Bestuur over de financiën van 2019. 

6. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement (onder voorbehoud) 



Doel: Nav het inschakelen van een jurist door het bestuur ten gevolge van het meningsverschil met 
de toenmalige penningmeester is door diezelfde jurist geadviseerd de statuten cq. Het huishoudelijk 
reglement aan te passen. Daarover hebben we contact opgenomen met COC Nederland, omdat zij 
een aantal jaren geleden de statuten en bijbehorend HR door alle regio-verenigingen op dezelfde 
wijze hebben laten vaststellen.  

Inmiddels zijn we in overleg met COC Nederland over aanpassing van het HR, ter vergadering praten 
we de leden bij over evt. voorgenomen wijzigingen. Die dan ter besluitvorming zullen worden 
voorgelegd in de ALV van oktober 2020. 

7. Ideeën voor de rest van het jaar  

Graag delen we met jullie een aantal ideeën voor de 2e helft van 2020, waarin we hopelijk elkaar 
weer steeds meer mogen ontmoeten. In het kader van deze ideeën-ontwikkeling geven we graag ook 
onze eigen Miss Gay Holland, Kim Verstappen, gelegenheid haar idee te “pitchen”. 

8. Rondvraag 
 

9. Datum volgende ALV 

Noteer aub wo. 28/10/2020 alvast in je agenda! 

 


