nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Notulen algemene Ledenvergadering COC Noord-Holland Noord
Donderdag 24 november 2011
Bij deze ledenvergadering was aanwezig het voltallig bestuur; te weten voorzitter Joop Schermer, secretaris
Ron Mol en penningmeester Richard Mulder. Namens 1811 Alkmaar was aanwezig bedrijfsleider Matt Grent.
Verder waren er 23 aanwezigen, waarvan 15 leden. Er was afbericht van twee leden.
Opening en woord van welkom
Voorzitter Joop Schermer opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Het is een
bijzondere avond voor hem, want dit is de laatste avond in functie als voorzitter. Na 6 jaar moet hij statutair
gezien aftreden. Gelukkig hebben we een uitstekende opvolger gevonden, maar daarover later meer.
Terugkijkend op de afgelopen zes jaar was hij niet altijd even gelukkig over de gang van zaken binnen COC
Noord-Holland Noord. De communicatie, waarvan veel per mail, was niet altijd leuk en ook binnen het bestuur
waren er soms ook pittige discussies. Joop wilde eigenlijk na twee termijnen van 2 jaar als voorzitter stoppen
en zich gaan richten op andere dingen, maar toch bleef hij ook die laatste termijn van 2 jaar werkzaam als
voorzitter. Maar nu is echt het moment daar dat hij moet stoppen. Hij gaat zich nu richten op het gebied van
coming out & voorlichting in de rol van coördinator.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen verdere mededelingen of ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd
Vaststellen notulen ALV 28 april 2011
De notulen worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Financiën
De penningmeester licht de begroting voor het jaar 2012 toe. De Tweede Kamer heeft voorlichting over
homosexualiteit verplicht gesteld en dit gaat vast extra inkomsten opleveren. Hoeveel dat ons gaat opleveren,
valt nog niets over te zeggen. Verder houdt de penningmeester nu twee aparte boekhoudingen bij; een voor
het COC NHN en een voor zeg maar de “horecatak” van het COC; 1811 Dance & Drinks. We presenteren
vanavond alleen de begroting 2012 van COC Noord-Holland Noord. Een lid komt met de opmerking dat in deze
begroting nog vermeld moet worden de schuld die we nog hebben aan het Solidariteitsfonds. Dat gaat de
penningmeester nog aanpassen. Dan komt een vraag vanuit de aanwezigen: “Waar is de begroting van 1811
Dance & Drinks?” Gaat dit formeel allemaal wel goed? “Absoluut is het antwoord van de penningmeester. In de
voorjaarsledenvergadering komen we op 1811 terug. Het aanwezige lid neemt geen genoegen met deze uitleg
en wil ook de begroting van 1811 D & D inzien. Hier is niets geheims aan, volgens de penningmeester.
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We hielden al rekening met deze vraag en er zijn ook exemplaren van deze begroting beschikbaar. Deze wordt
uitgedeeld aan de aanwezigen en de penningmeester licht ook deze cijfers toe. Een lid wil weten wat bedoeld
wordt met “sponsorgelden” Dit zijn opbrengsten uit de advertenties op het LCD scherm in het pand van 1811 D
& D. Beiden begrotingen worden vervolgens vastgesteld, met dank aan de penningmeester.
Dan komt de voorzitter er achter dat er nog een paar mensen moeten zijn die het stembureau willen gaan
vormen voor bij punt 7; de bestuursverkiezing. Hiervoor melden Matt Grent en Conny van Ierssel zich aan.
Bijpraten over COC NHN, 1811 Alkmaar en Federatie COC Nederland
De voorzitter meldt dat we er als COC NHN niet ongunstig voor staan qua financiën. Verder organiseren we
veel activiteiten, er zijn homoambassadeurs benoemd, we hebben goede contacten met de GGD, op 1
december besteden we aandacht aan Wereld Aids dag. De avonden in 1811 worden goed bezocht en ook het
ledenaantal is gegroeid. COC Noord-Holland Noord heeft op dit moment 208 leden. We hebben ook een goede
Roze Week 2011 achter de rug en deze komt ook volgend jaar terug.
Het landelijk federatiebestuur van COC Nederland is goed bezig o.l.v. voorzitter Vera Bergkamp. Mede dankzij
de tomeloze inzet van Vera en anderen is het zover gekomen dat voorlichting op scholen verplicht wordt
gesteld. Als COC bestuur gaan we zaterdag 26 november a.s. naar de landelijke Algemene Vergadering.
Bestuursverkiezing
We hebben een goede kandidaat gevonden voor de functie van Voorzitter van COC Noord-Holland Noord. Zijn
naam is Simon Broersma. Er hebben zich verder geen tegenkandidaten gemeld. Simon stelt zich voor aan de
vergadering. Aangezien het om de verkiezing van een Dagelijks bestuurslid gaat, moet er schriftelijk worden
gestemd en daarvoor worden stembriefjes uitgedeeld. Deze worden verzameld en bekeken door het
stembureau. De uitslag: alle aanwezigen stemmen unaniem voor verkiezing van Simon!
Voordat Simon achter de bestuurstafel plaats neemt, houd de secretaris een korte toespraak ten afscheid van
Joop Schermer. Hierin wordt terug gekeken op mooie en soms roerige zes jaren, met veel vertrekkende
bestuursleden maar ook leuke feiten. Ron overhandigt Joop daarna een mooi boeket bloemen en een diner
bon. Joop neemt de diner bon en bloemen dankbaar in ontvangst en bedankt het bestuur en de aanwezigen. In
een korte toespraak geeft Joop aan betrokken te blijven en aan te blijven in de nieuwe rol van coördinator
Coming Out & Voorlichting.
Dan neemt de net benoemde voorzitter Simon Broersma plaats achter de bestuurstafel en vertelt wat hij doet
in het dagelijks leven. Hij hoopt op een goede en leuke samenwerking met bestuur en vrijwilligers en hoop het
COC NHN net zo goed te mogen leiden als Joop dat heeft gedaan.
Van de Rondvraag maakt niemand gebruik en de voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en nodigt de
aanwezigen uit voor een drankje in het voor-café.
Notulist:
Ron Mol, secretaris COC Noord-Holland Noord
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