Algemene Ledenvergadering COC Noordoost Brabant
Locatie BijKatrien Bank van Lening en digitaal via Teams
Aanwezig
Petra Raams, Gåby Verijken, Lydia Snoeren, Stephan Savelberg, Jolanda van Gool,
Jolanda van Herwaarden, Ruud Maltha, Jan van Velthoven, Kim Verstappen, Daan Meijer.
Digitale deelnemers
Lei Lennaerts, Gerrit Baggermans, Hans Vughts, Astrid Oosenburg,
Afgemeld
Jan Abspoel
Hans Schepers
JR Kroon -> machtiging aan Geert G
Rob Burghouts-machtiging aan Ron
Jan Maas-> machtiging aan …
Janien Hendriks -> machtiging aan Anja
Sharon van Uden -> machtiging aan Jolanda van Gool

Opening, Mededelingen van het bestuur,
Vaststellen agenda
1. 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
a. De wet wordt aangepast zodat IDkaarten voortaan geen m/v meer
vermelden. Paspoorten vermelden dit nog wel. Deze wijziging is gedaan in
samenspraak met TNN omdat veel mensen hinder ondervonden van deze
vermelding. Met name tijdens hun transitie. Er bestaat echter ook onvrede
over deze verandering. Transgenders die hebben gevochten voor aanpassing
van de registratie zien deze nu verdwijnen. Astrid geeft aan dat ondanks de
verdeeldheid een grote meerderheid voor deze wetswijziging is, maar dat ze
zich bewust is van de kritiek. Toch ziet zij het als een goede ontwikkeling,
temeer daar in veel landen bijv. een X op het identiteitsbewijs als
geslachtsaanduiding niet rechtsgeldig is; voor veel mensen wordt reizen op
deze manier veiliger..
b. WIjziging grondwet rechten LHBTI+ https://www.coc.nl/politiek-2/prachtignieuws-kamer-stemt-voor-grondwetswijziging Astrid legt uit dat een
wetswijziging vrij eenvoudig kan worden doorgevoerd. Een wijziging in de
grondwet kan echter niet zomaar. daarvoor is ⅔ meerderheid vereist. Daarom
is de voorgenomen wijziging in de grondwet zo belangrijk omdat dit
LHBTIQ+-ers veel betere bescherming geeft in bijvoorbeeld het ontslagrecht.
c. Astrid benadrukt ook het belang van zichtbaarheid in kader van recente
voorvallen van agressie. In een gesprek met minister Grapperhaus is
verzocht om een aanpak van dit geweld. Astrid roemt het succes van de
campagne van #iedereenmagzoenen omdat dit overal in de openbare ruimte
zichtbaar was.

d. Kwetsbare groepen zijn ten tijde van de lockdown extra kwetsbaar. De
Cocktailprojecten hebben stilgelegen en vluchtelingen meldden problemen in
gedeelde huisvesting. Jongeren die nog niet uit de kast zijn omdat ze zich
thuis niet veilig voelden waren tijdens de lockdown extra kwestbaar omdat ze
niet terecht konden bij hulpverleners of activiteiten waar ze zichzelf kunnen
zijn. Daarom is het extra belangrijk dat we met elkaar onze activiteiten weer
oppakken, evt. in digitale vorm.
e. Astrid benadrukt het belang van ledenwerving en het werven van vrijwilligers.
f. Enkele leden gaan samen met Astrid in gesprek over het belang van
voorlichting op de basisschool en het succes van de methode “Hand in hand”.
Waarom wordt er niet meer mee gedaan door de lidverenigingen in het land?
Iedereen in Nederland doorloopt de basisschool. Astrid benadrukt daarbij het
belang om in leermethoden in het algemeen veel meer diversiteit te laten
zien, en niet enkel in te zetten op voorlichting. Tegelijk (h)erkent zij het belang
van voorlichting in BO en adviseert ook Workplace te gebruiken om ‘Hand in
hand’ bij de andere lidverenigingen onder de aandacht te brengen.
g. Petra vraagt naar de visie van Astrid op een Brabant-breed COC. Dat is een
lokaal besluit. De autonomie van lokale verenigingen is belangrijk voor de
focus op lokale prioriteiten. Zij heeft daarover dus geen mening en zal de
lidverenigingen volgen als zij er toe mochten besluiten om samen verder te
gaan als één COC Brabant.
h. Astrid stelt dat zij in dienst is van de lokale verenigingen en nodigt uit om daar
gebruik van te maken, dus ook bij het verspreiden van de Hand-inHandmethode.
1.
We bedanken Astrid voor haar digitale aanwezigheid en vervolgende vergadering.
2. Notulen vorige ALV d.d. 30 oktober 2019 (zie bijlage) zijn akkoord. Alleen de namen
van Gaby (Gäby) en Lidia (Lilia) waren verkeerd geschreven.
3. Ontwikkelingen in het bestuur
a. 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. Het
voorstel wordt met algemene stemmen overgenomen.
b. 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.
c. Tot slot heeft het bestuur na aanhoudende onverkwikkelijkheden met Rob van
Geffen besloten hem te royeren, dus te ontzetten uit zijn lidmaatschap. Een
zware maatregel, die echter genomen is omdat Rob bij voortduring het
belang van de vereniging blijft ondermijnen. Zelfs na voorstellen vanuit het
bestuur om “omwille van de lieve vrede” geen terugvordering te doen van

zaken die, in het licht van de huidige statuten en HR, niet zonder meer door
hem aangeschaft hadden mogen worden bleef Rob dreigen met procedures.
Teneinde een eind te maken aan het iedere keer met de ALV in gesprek te
moeten is voor deze zware maatregel gekozen. Het bestuur vraagt de leden
om deze ontzetting middels stemming te bekrachtigen. Er vindt, na enige
discussie en nadere toelichting op de achtergrond, o.a. door de
Kascommissie, een schriftelijke stemronde plaats, waarbij 19 stemmen voor
en 3 stemmen tegen worden uitgebracht. Daarmee is de ontzetting uit het
lidmaatschap van dhr. van Geffen definitief en onherroepelijk. COC
Nederland zal hierover worden geïnformeerd.
4. 4. Jaarverslag 2019 incl. financieel jaarverslag (zie bijlage) De ALV stelt het
jaarverslag vast, incl. het financieel jaarverslag. het verslag zal nu aan onze
subsidieverstrekkers worden toegezonden teneinde daarmee verantwoording af te
leggen over de wijze waarop we onze middelen ingezet hebben in 2019. 5.
Bevindingen kascommissie. Gäby doet namens de Kascomissie kort verslag, En
geeft aan dat de kascommissie 2x naar de boeken heeft gekeken. Eénmaal bij het
vertrek van de vorige penningmeester; éénmaal in de aanloop naar deze
vergadering. De conclusie was dat Décharge aan het Bestuur kan worden verleend
over de financiën van 2019. Daarmee wordt ook kwijting gegeven aan de huidige
penningmeester, dhr. Ron Loos, doch er wordt geen kwijting gegeven aan de vm.
penningmeester, dhr. Rob van Geffen. Dit vanwege diverse vastgestelde
onverklaarbare declaraties. Ten aanzien van deze declaraties, die niet in lijn zijn met
statuten en HR, heeft het bestuur aan Rob aangeboden om deze te zien als een
vrijwilligersvergoeding in natura. Doch Rob heeft dit aanbod afgeslagen. Uit eerdere
notulen is niet vast te stellen dat Rob gerechtvaardigd deze uitgaven mocht doen en
hij heeft er bij aanvang van het nieuwe bestuur ook geen melding van gemaakt. De
declaraties zijn voor het zittende bestuur aanleiding geweest afspraken over wat wel/
niet gedeclareerd mag worden op papier te zetten. Deze regeling kan bij een
volgende kascontrole door de Kascommissie worden bekeken, zodat zij kunnen zien
of de declaraties in lijn met deze afspraken (en de statuten en HR) zijn. Ook wordt
onderzocht of we een digitale manier voor bijhouden van de boekhouding kunnen
organiseren, zonder de vereniging voor al te hoge kosten te plaatsen.
5. 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
door alle regio-verenigingen op dezelfde wijze hebben laten vaststellen. Op basis
van dat overleg is besloten niet te gaan voor een wijziging van de statuten (ook al
omdt dit een kostbare aangelegenheid is), maar inmiddels zijn we wel in overleg met
COC Nederland over aanpassing van het HR. De bedoeling is dat er een
Huishoudelijk Reglement door COC NL ter beschikking wordt gesteld van de
verenigingen, waarbij de lidverenigingen zelf kunnen bepalen welke zaken zij wel
niet als hun eigen HR gaan hanteren. De verwachting is dat we bij de ALV van
oktober het nieuwe HR kunnen voorleggen. Bij de vorige ALV is afgesproken dat Jan
van Velthoven helpt om ons HR op orde te krijgen. Dat aanbod blijft staan.
6. 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”.

7. 8. Rondvraag
8. 9. Datum volgende ALV Noteer aub wo. 28/10/2020 alvast in je agenda!

