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1. Opening, Mededelingen van het bestuur, Vaststellen agenda
● Anja opent met mededeling ALV COC Nederland. COC landelijk heeft een

moeilijk 2020 achter de rug met aanzienlijke financiële tekorten. Dat heeft
geleid tot een aanzienlijke reorganisatie op het hoofdkantoor. Paul Steinbusch
als directeur financiën en Marie Ricardo. Eerste taak wordt om te kijken naar
de governance-structuur. Zij gaan ook een nieuw strategisch kader vormen in
samenspraak met de leden. Anja heeft zich beschikbaar gesteld om daarbij
Brabant te vertegenwoordigen.

● Voorts heeft COC NL een nieuwe ledenadm aangeschaft. Er komt een
voorstel voor gebruik van de gegevens voor het verzenden van mails.

2. Notulen vorige ALV d.d. 28 oktober 2021 (zie bijlage 2) Doel: Vaststellen Notulen
● De naam van Lilia staat twee keer verkeerd geschreven.
● De notulen zijn vastgesteld.

3. Jaarverslag 2020 incl. financieel jaarverslag (zie bijlage 3 en 3.a) Het bestuur geeft een
korte toelichting en de penningmeester bespreekt het financieel jaarverslag. Doel:
Vaststellen jaarverslag, zodat dit aan de subsidieverstrekkers, gemeente ’s-Hertogenbosch
en gemeente Oss, kan worden toegezonden.

● Het jaarverslag is goedgekeurd.
● JM vraagt toelichting op het begrote bedrag van IDAHOT, Coming Out Dag en het

verhoogde bedrag voor 2020
● Ron antwoord dat er producten zijn aangeschaft zoals regenboogvlaggen en

communicatie en promotie. BosschRoze kost 3500 euro per jaar.
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● Er zijn veel activiteiten waar vanwege Corona geen geld aan is uitgegeven. Er is
daarom extra geld uitgegeven aan promotie en online activiteiten. Vlaggen,
tafelvlaggen, armbanden, pennen. Duurzame materialen waarmee we meerdere
jaren vooruit kunnen.

● De tafelvlaggen zijn bestemd voor de voorlichting aan de praktijkondersteuners GGZ
in de regio Oss, Den Bosch. De vlaggetjes zijn bestemd om in de
huisartsenpraktijken op de balie te plaatsen.

● Het jaarverslag is goedgekeurd.

4. Bevindingen kascommissie – Verkiezing nieuwe kascommissie Doel: a) Verlenen van
Décharge aan het Bestuur over de financiën van 2020 na toelichting op de kascontrole b)
Kiezen nieuwe Kascommissie.

● Ivo en Gaby hebben de controle uitgevoerd over boekjaar 2020. Zie verslag van Ivo
en Gaby. Reactie: Er is slechts een contante betaling uitgevoerd. Jong&Out is
laagdrempelig zodat jongeren nooit aan hun ouders geld hoeven te vragen om deel
te nemen. Een digitaal boekingsysteem kost veel geld terwijl wij slechts een beperkt
aantal eenvoudige transacties hebben. Het bestuur heeft daarom de suggestie om
een digitaal systeem te gebruiken niet overgenomen.

● Discussie over de manier van boeken bij activiteiten.
● Anja vraagt leden om toestemming de stukken aan te passen met een vermindering

van  5000. Er zijn 4 stemmen voor. Er zijn 3 stemmen tegen.
● De leden verlenen decharge.
● Nieuwe kascommissie: Janien Hendriks en een open plaats. JM stelt voor om Wim of

Lei te benaderen.

5. Jaarverslag Pride Donatie Fonds (bijlage 5) Bijgaand het verslag van het PDF over 2020.
Het bestuur heeft kennis genomen van het verslag en adviseert de ALV in te stemmen met
dit jaarverslag. Doel: Vaststellen jaarverslag

● JM ligt de discussie toe over de zittingsperiode van het bestuur van het PDF. Voorstel
om in januari 2022 te wisselen van bestuur. Lobke en Peter zullen stoppen. JM en
Sharon zijn bereid om verder te gaan.

● Twee projecten “smaak”en #IMZ
● JM doet een oproep om LOKALE initiatieven voor te leggen aan het PDF. Anja vertelt

dat zij  het collectief van initiatieven voor de Bossche Zomer zal wijzen op het PDF.
●
● Het jaarverslag van PDF wordt goedgekeurd.

6. Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement (zie bijlage 6.a. en 6.b.) Onder leiding van
COC Nederland is vorig jaar gewerkt aan het tot stand brengen van een nieuw Huishoudelijk
Reglement (HHR). Dit HHR biedt een kader waar de lidverenigingen evt. zelf nog
aanvullingen op kunnen doen. Het bestuur legt het HHR voor en verstrekt daarbij een
toelichting specifiek gericht op COC NO Brabant. Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen
met vaststelling van dit HHR, met inachtneming van de voorstellen in de toelichting. Na
akkoord door de ALV zal een definitieve versie van het HHR worden opgemaakt, welke op 1
juli 2021 van kracht zal worden. Doel: Vaststellen Huishoudelijk Reglement

● Jan van Velthoven meldt dat hij het HHR heeft bestudeerd en kan instemmen. De
overige aanwezigen nemen dit advies over.



7. Ontwikkelingen in het bestuur In juni 2019 werd door de ALV een bijna volledig nieuw
bestuur gekozen. In de loop van de bestuursperiode zijn enkele bestuursleden uit het
bestuur vertrokken, t.w. Rob van Geffen, Mandy Sieben en Ruud Maltha. Na 2 jaar is het tijd
om het bestuur al dan niet te herkiezen. Van de huidige bestuurders hebben Marvin van Erp
en Noah Smulders aangegeven hun bestuursfunctie na deze periode van 2 jaar niet te willen
continueren vanwege hun privé-situatie. Het bestuur heeft gezocht naar aanvulling. Dat
heeft geresulteerd in de kandidatuur van Lilia Visser, Stefan Kuyt en een aspirant-lid,
Emmanuel Francis. Tijdens de vergadering stellen zij zich graag persoonlijk aan iedereen
voor. Dit betekent dat de ALV de volgende keuzes heeft: • Anja van Hout, voorzitter,
herkiesbaar • Geert Glaudemans-Kroon, secretaris, herkiesbaar • Ron Loos,
penningmeester, herkiesbaar • Lylia Visser, algemeen bestuurslid, verkiesbaar • Stefan Kuyt,
algemeen bestuurslid, verkiesbaar • Emmanuël Berkemeijer, aspirant-bestuurslid,
verkiesbaar voor 1 jaar Stemming zal tijdens de vergadering plaatsvinden via inzet van een
zgn. mentimeter of andere stemtool.

● Marvin en Noah lichten hun besluit om te stoppen toe. Noah is verhuisd naar Arnhem
en Marvin verhuisd naar Vught. De afgelopen 2 jaar in het bestuur waren erg leuk
met mooie kansen maar het was op punten ook erg zwaar.

● Stefan Kuijt presenteert zich als kandidaat-bestuurslid. 7 jaar ervaring als bestuurslid
bij De Poort. Werkzaam bij de Efteling. Stefan geeft aan dat hij zich graag inzet voor
kwetsbare doelgroepen, voorlichting en veiligheid.

● Lilia Visser presenteert zich als kandidaat-bestuurslid. 3 jaar ervaring als voorlichter.
Heeft stage gelopen binnen jeugdzorg. Woont in binnstad Den Bosch. Hoopt haar
studie Social Work af te ronden op de afdeling transgenderzorg van het Radboud.
Bovendien heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het project voor POH GGZ bij
HASPEL.

● Emmanuel studeert …. Woont in Den Bosch. Hij heeft de Roze Revolutie gevolgd en
is zeer onder de indruk van het werk van COC Nederland door de jaren heen. Nu wil
hij graag ook een bijdrage leveren. Hij is verkiesbaar als aspirant-bestuurslid voor
een jaar om te zien of de tijdsbesteding haalbaar is naast zijn studie.

● Anja stelt zich ook herkiesbaar voor een jaar. Ron en Geert voor 2 jaar zodat niet
steeds het hele bestuur aftreed.

● Alle kandidaten zijn gekozen. mentimeter uitslag beschikbaar in mail.

8. Concept-Jaarplan en Begroting voor het jaar 2022 (zie bijlage 8) Bijgaand het jaarplan en
de begroting voor 2022 op basis waarvan wij aan de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch
een subsidiebijdrage voor onze activiteiten willen vragen. Doel: Vaststellen Jaarplan en
Begroting 2022.

● Lilia vraagt uitleg over de uitgaven van voorlichting.  Dat zijn de
vrijwilligersvergoeding en de herdruk van Hand-in hand.

● De vergadering stemt in met het jaarplan.

9. Ideeën voor de rest van het jaar Het bestuur geeft een mondelinge toelichting op enkele
zaken die in de rest van 2021 relevant zijn, w.o. herontwikkelen website, ideeën voor
Bossche Zomer, hervatten werkgroepen, Grand opening Ketelhuis.

● Alle aanwezigen zijn uitgenodigd om gebruik te maken van de donatie Uber Eats van
€ 150,-



● Jan van Velthoven stelt voor om de gemeente Boxtel en Meijerijstad uit te nodigen
om Regenboogsteden te worden. Ook Uden en Boxmeer kunnen daar beroep op
doen.

10. Rondvraag
● Jan van Velthoven wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.
● Sharon bedankt Noah en Marvin en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.
● Ivo doet nogmaals een suggestie voor de boekhouding om een digitaal programma

aan te schaffen.
● De gemeente Den Bosch heeft laten weten dat zij de regenboogvlag zullen hijsen in

protest tegen de wet in Hongarije.

11. Datum volgende ALV Noteer aub wo. 27/10/2021 alvast in je agenda!


