
 

 

             
                                

        
 
Agenda Algemene Ledenvergadering COC Noordoost Brabant 
Woensdag 22 juni 2022, 20.00 – 22.30 uur, Ketelhuis - Tramkade 
 
1. Opening, Mededelingen van het bestuur, Vaststellen agenda (20.00 – 20.05) 
 
2. GASTBIJDRAGE DIRECTEUR STRATEGIE COC NEDERLAND (20.05 - 20.45) 
 
Marie Ricardo, directeur strategie COC Nederland, zal aanwezig zijn om het nieuwe strategisch kader 
van het COC Nederland toe te lichten en hierover met de aanwezige leden in gesprek te gaan. 
 
3. Notulen vorige ALV d.d. 23 juni 2021 (20.45 – 20.55) 

 
De notulen zijn bijgevoegd als bijlage 1 
Doel: Vaststellen Notulen 

4. Jaarverslag 2021 incl. financieel jaarverslag en Jaarverslag Pride Donatie Fonds (20.55 – 21.10)  

Het Jaarverslag incl. financieel jaarverslag over 2021 zijn bijgevoegd als bijlage 2. Het bestuur geeft 
een korte toelichting en de penningmeester bespreekt het financieel jaarverslag.  

Het verslag van het PDF over 2021 is onderdeel van het jaarverslag 2021 en wo rdt kort toegelicht 
door de voorzitter PDF, Jean Marc Reinold.  

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

5. Bevindingen kascommissie (21.10 – 21.20) 

Doel:  Verlenen van Décharge aan het Bestuur over de financiën van 2021 na toelichting op de 
kascontrole  

6. Jaarplan en Begroting voor het jaar 2023 (21.30 – 21.50)   

Bijgaand het jaarplan en de begroting voor 2023 (bijlage 3) op basis waarvan wij aan de gemeenten 
Oss en ’s-Hertogenbosch een subsidiebijdrage voor onze activiteiten willen vragen. 

Doel: Vaststellen Jaarplan en Begroting 2023. 

7. Ontwikkelingen in het bestuur (21.50 – 22.10) 

Op grond van persoonlijke omstandigheden hebben Anja van Hout en Lilia Visser besloten te stoppen 
als bestuurslid. Dit betekent dat er 2 bestuursposities vacant zijn, waaronder die van de voorzitter. 
Het bestuur heeft de voorbije maanden gezocht naar mogelijk geschikte kandidaten voor het bestuur 
en stelt graag de volgende mensen voor: 



 

 

* Arischa-Maria van Cuijk (zie bijlage 4 voor een korte introductie) 
* Emmanuël Berkemeijer (was al aspirant-bestuurslid, heeft zich vorig jaar voorgesteld) 
Beiden zijn verkiesbaar voor 2 jaar.  
Op het moment van versturen van deze agenda heeft zich helaas nog geen kandidaat-voorzitter 
gemeld. 
 
Stemming zal tijdens de vergadering plaatsvinden via inzet van een zgn. mentimeter  

8. Rondvraag & Sluiting vergadering (22.10 – 22.30) 

We nodigen iedereen van harte uit om na afloop van de Algemene Ledenvergadering met ons een 

drankje te doen. Het kan en mag nu immers (eindelijk!!) weer 😉 

 


