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Afwezig met kennisgeving 
Brigitte Gilhaus, Heleen Blankert, Ton de Coster, Rob van Geffen, Wim Creemers, Fokko 
van der Woude, JR Kroon (machtiging), Jolanda van Gool (machtiging), Janien Hendriks 
(machtiging) 
 
Aanwezig 
Marvin van Erp, Anja van Hout, Ron Loos, Lindsay Smulders, Ruud Maltha, Geert Glaudemans, 
Kim Verstappen, Rob Burghouts & Jan Maas , Jan van Velthoven, Peter Sleutjes, Ivo van Harmelen, Jean-
Marc Reinold, Sharon van Uden, Steve Voortman, Lilian (voorlichting), Lydia S…., Gerrit Baggermans, Jo 
Putmans, Peter Willems, Petra Raams, Gaby Verheyen 
 
Speciale gasten: Emmanuël + Wytze 
 

IN GESPREK MET……Emmanuël:  

Homoseksuele vluchtelingen komen in AZC’s in een Arabische cultuur. Ze moeten hun kamer delen met 
mensen die homoseksualiteit niet accepteren. Voorlichting aan nieuwkomers zou moeten worden gedaan 
door mensen met dezelfde culturele achtergrond.  
Het verhaal van Emmanuël is niet uniek, maar wel inspirerend en belangrijk voor onze leden om te horen. 
 
We spreken af samen met Emmanuël twee dingen te gaan doen: 

- contact met COC NL om te kijken hoe het COA bereikt kan worden om echt met voorlichting door 
nieuwkomers of mensen met dezelfde achtergrond te laten doen 

- Meer steun bieden aan LHBT-ers met migranten achtergrond in onze regio 
We danken Emmanuël voor zijn inspirerende verhaal en nodigen iedereen uit te komen met voorstel-
len/ideeën voor de volgende “in gesprek met”. Een mogelijke kandidaat is wat t bestuur betreft Astrid 
Oosenburg, de landelijke voorzitter  

 

1.  Opening en Mededelingen 

 er is een ingekomen stuk van Rob van Geffen; aangezien het betrekking heeft op agendapunt 3 

stelt het bestuur voor het daar te behandelen. ALV gaat akkoord 

 Voor beoordeling van de boekhouding 2019 is een kascommissie nodig, voorstel dat te bespre-

ken bij het Jaarplan 2020. ALV gaat akkoord 

 

2. Notulen ALV 12-06–2019 (klik hier om deze te in te zien)  

Er wordt een vraag gesteld nav besluiten onder punt 8 en 9 van de notulen; welke titel hebben bestuursle-

den Mandy Sieben en Lindsay Smulders? Punt 9 moet inderdaad aangepast: Mandy en Lindsay zijn verko-

zen als algemeen bestuurslid.   

Met deze aanpassing worden de Notulen, onder dankzegging aan Peter Sleutjes, geaccordeerd door de 

ALV. 

   

3. Bestuurszaken 

Onder dit punt geeft het bestuur een mondelinge toelichting op het vertrek van de penningmeester.  

• Marvin doet verslag van het conflict, en leest vervolgens de ingestuurde brief van Rob voor. 

https://gallery.mailchimp.com/561dcb3220f7672fff46cbe1f/files/7cc907bf-2fbb-48b4-9c56-f9b9d777d653/Concept_Notulen_ALV_COC_NoB_12_juni_2019.pdf


 COC NoB 

 NOTULEN ALV 30-10-2019 

• Rob Burghouts vraagt meer informatie over de inhoudelijke achtergrond van de klachten van Rob 

(declaratiebeleid - vrijwilligersvergoeding - geheimhoudingsverklaring etc). Namens het bestuur licht 

Anja toe wat het bestuur beoogt met het declaratiebeleid en de andere punten. De leden geven aan 

dat ze kunnen leven met deze uitleg en de besluiten van het bestuur steunen.    

• Gaby vraagt waarom de gemeente ’s-Hertogenbosch gevraagd is voor advies. Anja geeft aan dat 

beide gemeenten zijn geïnformeerd, ook omdat het over een vermeend foutieve declaratie (nog ten 

tijde van het vorige bestuur) ging en de beide gemeenten onze subsidieverstrekker zijn. In het ge-

sprek met de gemeente den Bosch is vervolgens het aanbod gedaan voor inzet van een mediator, 

waar Rob geen gebruik van heeft gemaakt.  

• Gaby vraagt waar Mandy is. Marvin licht toe dat Mandy op reis is voor werk, en dat zij om persoon-

lijke redenen heeft moeten besluiten tijdelijk terug te treden uit het bestuur. In januari hopen we de 

draad weer op te pakken met haar.  

• Jan meldt dat Mandy de afgelopen periode een bijzondere klus heeft geleverd met #iedereenmag-

zoenen. De ALV spreekt daar haar waardering voor uit.  

• Gaby raagt hoe het bestuur in het vervolg een conflict oplost. Anja geeft aan dat de statuten daarin 

voorzien: Er kan een extra ALV worden opgeroepen. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit 

• Gaby vraagt wanneer dit stopt en of Rob lid kan blijven: Anja geeft aan dat het bestuur tevreden is 

als de boekhouding correct is overgedragen (en gecontroleerd op correctheid) en Rob stopt met ei-

sen van dwangsommen. Het bestuur is niet per definitie uit op opzeggen of beëindigen van zijn lid-

maatschap. 

• Ivo vraagt nogmaals om dit boek te sluiten wanneer de boekhouding is ingeleverd.  

• Het bestuur gaat daar graag in mee, maar vraagt wél en krijgt ook toestemming van de ALV om een 

advocaat in te schakelen als de boekhouding niet wordt overgedragen.  

• Jan van Velthoven stelt dat dit de plicht is van het bestuur en dat de ALV hier geen toestemming voor 

hoeft te geven. Dat klopt, maar het voelt wel als een blijk van vertrouwen in het bestuur dat die toe-

stemming wordt gegeven.  

• Jan van Velthoven geeft aan dat Rob 5 jaar als penningmeester heeft gewerkt. Na een inwerkperiode 

functioneerde Rob goed. Jan bedankt Rob voor de samenwerking gedurende deze tijd. En het be-

stuur én de ALV sluiten zich bij de uitgesproken waardering voor de inzet van Rob in.  

• Jean-Marc vraagt of de melding bij de AP ingetrokken kan worden. Dit kan niet. Het bestuur ver-

trouwt er echter op dat de AP niets zal doen met deze melding.  

• Jan van Velthoven meldt dat het HR dateert uit 2002. Het bestuur zou voor de volgende ALV een her-

ziening moeten presenteren. Het bestuur sluit daarop aan met de mededeling dat als “geluk bij een 

ongeluk” de inmiddels ingeschakelde jurist adviezen heeft gegeven over diverse artikelen in de statu-

ten die beter kunnen. Daarover zal het bestuur contact leggen met COC Nederland. Wellicht krijgen 

we dan ook nog wat terug voor de gemaakte kosten.  

• Anja vraagt vrijwilligers voor het herzien van de statuten. JanvV biedt zich aan. 

• De ALV besluit dat Rob niet verkiesbaar kan zijn voor de kascommissie voor de controle van de boek-

houding waarvan hij zelf verantwoordelijk was.  
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Vacature Bestuur: nav het vertrek van de penningmeester is een vacature voor deze functie ontstaan. 

Zolang de vacature nog niet is ingevuld heeft bestuurslid Ron Loos zich bereid verklaard om als pen-

ningmeester te acteren. Ter vergadering besluit de ALV dat ze daarmee akkoord gaan 

 

4. Jaarplan 2020 (onder deze link bijgevoegd)  

Het bestuur presenteert haar plannen voor 2020. Het jaarplan dient ter onderbouwing van de aanvragen 

voor subsidie voor het jaar 2020 bij de gemeenten ’s-Hertogenbosch (reeds toegekend op basis van aan-

vraag vorige bestuur) en Oss (aanvraag in te dienen voor 1 november 2020). Dat doen we door onze porte-

feuillehouders, soms gesteund door vrijwilligers uit de werkgroepen, korte pitches te laten geven over hun 

plannen en vragen te laten stellen over verdieping, verbreding van de ideeën.  

• Jongeren: Ruud geeft uitleg J&O. J&O is opnieuw gestart. De opkomst is te laag. Ruud heeft onderzoek 

gedaan in het land bij andere J&O’s. De oplossing is nog niet gevonden. De voorlichters gaan J&O in het 

begin van de voorlichting benoemen. Jade vd Berg is jongerenambassadrice. Zij werkt op diversiteit.  

• Ouderen: Jo Putmans vraagt of er een locatie in het midden van de regio gevonden kan worden: Een 

open locatie met terras die makkelijk bereikbaar is. Ivo geeft aan dat er veel gebeurd in de huizen met 

het Roze Loper olv Wouter Christiaans. Deze huizen hebben huiskamersafes met terrassen.  

• Transgenderpersonen: Kim is naar training geweest bij TNN. Deze training paste niet bij de behoefte van 

Kim(in het Engels. Het was wel nuttig voor de contacten.  

• LHBT met LvB OokZo (Peter Sleutjes) komt maandelijks bij elkaar met een kleine kern.  

• LHBT met migrantenachtergrond (Geert). Kookavonden en platform ism gemeenten, Thuis in Oss en Mo-

visie. 

• Voorlichting(Lilian) gaat actiever inzetten op acquisitie. 1 Voorlichters gaan scholen in de regio waar nog 

geen voorlichting wordt gegeven benaderen. 2 Op iedere school een contactpersoon(mentoren) trainen 

als begeleiders van LHBT-ers. Project vanuit COC NL.  

• De methode Hand-in-hand is vernieuwd en verspreid op scholen. 

• Veiligheid (Marvin): Er wordt een zwartboek gepresenteerd aan de wethouders in onze regio. ism Roze in 

Blauw. Voorbeelden van problemen die in dit zwartboek vermelding behoeven zijn welkom. Ivo merkt op 

dat burgemeester Mikkers als voorzitter van de driehoek hier actie op moet ondernemen.  

• Sport (Anja) In Oss is het sportakkoord ondertekent waarmee homofoob gedrag wordt bestreden. Ook in 

de provincie wordt samenwerking gezocht( Ged van der Sloot) 

• Spontane acties: Tijdens de Urban Trail hebben we positieve reacties ontvangen. Op de kermis in Oss wa-

ren we actief. Tijdens het Bossch Winterparadijs kunnen wij actief zijn. 

• Anja vraagt instemming met het jaarplan en de bijbehorende begroting. Iedereen stemt in. Er wordt nog 

wel gevraagd waar de vrijwilligersvergoedingen dan staan in de begroting? Anja legt uit dat er per onder-

werp een post is, indien nodig kan uit die begrote middelen een vrijwilligersvergoeding worden betaald. 

Tzt zal dit in de verantwoording zichtbaar zijn. Met deze uitleg stemt de vergadering in met het jaarplan 

en de t.o.v. de in juni gepresenteerde licht aangepaste begroting. 

 

5. Pride Donatiefonds (PrideDF) (onder deze link bijgevoegd)  

https://gallery.mailchimp.com/561dcb3220f7672fff46cbe1f/files/8338d512-788d-4cb7-ba17-9acb8a4a89a5/Jaarplan_COC_NO_Brabant_2020.pdf
https://gallery.mailchimp.com/561dcb3220f7672fff46cbe1f/files/1fd01f93-cc8f-49cb-8501-4b764c488b6a/Concept_tekst_uitwerking_PDF_2019.pdf
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De werkgroep presenteert het kader waaronder vanaf 2020 initiatieven een aanvraag voor een bijdrage 

kunnen indienen. En licht toe welke keuze is gemaakt t.a.v. de bijdrage voor een project in 2019 (#Ieder-

een mag zoenen).  

JeanMarc geeft aan dat in het voorliggende model er in de commissie geen vertegenwoordiging van de 

gemeente meer is, waardoor het onafhankelijker is. Er komen 5 COC-leden + 2 externen. Gemeente heeft 

gevraagd om één bestuurslid van het bestuur in het PDF te vertegenwoordigen. Dat wordt voorlopig Ron 

Loos, als er een nieuwe penningmeester is, dan wordt hij de vertegenwoordiger vanuit het bestuur. Sha-

ron, JeanMarc en Peter worden gekozen in de commissie. Victorien van Hulst wordt benaderd voor sug-

gesties voor leden van het fonds. Vanuit Oss zijn er ook aanmeldingen. Bestuur en Commissie gaan sa-

men de andere leden werven, die dan volgend jaar juni definitief benoemd worden, maar als aspirant-lid 

meteen mogen gaan instromen 

JanvV merkt op dat 2 weken erg snel is voor een verslag van de activiteit. Dit wordt aangepast naar 4 we-

ken na de activiteit. 

Het COC-bestuur en de ALV zijn erg blij met het succes van #iedereenmagzoenen  

De commissie van het PDF beraadt zich op het manieren om het bestaan van het PDF onder de aandacht 

te brengen. Peter Willems verwijst naar een website waar alle subsidie-regelingen op staan. Het PDF is 

echter wel bedoeld voor initiatieven in onze regio. 

 

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag/Sluiting 

De Kascommissie: Ivo en Gaby bieden zich aan en daar is de ALV blij mee en dus akkoord. 

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op woensdag 17 juni 2020. 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 Om 22.26 uur sluiten de duo-voorzitters de vergadering. 


