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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2011 van het COC Noord-Holland Noord. Het jaarverslag bevat een 
inhoudelijke verantwoording van wat er in 2011 is gerealiseerd. Het is bedoeld voor leden, 
vrijwilligers, subsidiegevers, gerelateerde organisaties en overige belangstellenden. 

Het COC Noord-Holland Noord stelt zich ten doel: het bevorderen van maatschappelijke 
hervormingen om daardoor tot verdere integratie van homo-, bi- en transseksualiteit te komen. 

Samen met het COC Nederland en de andere COC verenigingen doen wij dit o.a. door: 

- Het geven van maatschappelijke en individuele ondersteuning, informatie, voorlichting en 
adviezen. 

- Het bevorderen van publiciteit en het uitgeven van publicaties. 
- Het leggen en onderhouden van contacten met gemeentelijke en maatschappelijke 

instanties en organisaties. 
- Het samen met vrijwilligers, organiseren van activiteiten om de homoseksuele-, lesbische, 

biseksuele- en transseksuele mens een veilige thuishaven te bieden en een luisterend oor 
te zijn voor mensen die worstelen met hun coming out.  

 

Het werkgebied van het COC Noord-Holland Noord omvat de volgende gemeenten: 

Alkmaar, Andijk, Midden-Beemster, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Graft, De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon (ontstaan uit een fusie 
tussen de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer) Hoorn, Langedijk, 
Medemblik, Noorder- Koggenland, Obdam, Opmeer, Schagen, Schermer, Stedebroec, Texel, 
Wervershoof, Wester-Koggenland, Wognum, Zeevang, Zijpe. 

 

Wilt u ergens op reageren? Dat kan via: secretaris@cocnoordhollandnoord.nl  Alle op- en 
aanmerkingen, reacties en vragen zijn van harte welkom! 

 

Alkmaar, apri 2012 

 

Namens het bestuur, 

Ron Mol, secretaris COC Noord Holland Noord 

mailto:secretaris@cocnoordhollandnoord.nl
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1 Structuur en bestuur 

Het COC Noord-Holland Noord is een vereniging waarin alle taken worden uitgevoerd middels 
werkgroepen met uitsluitend vrijwilligers. Om de werkgroepen hun werk zo goed mogelijk te 
kunnen laten doen heeft het COC een bestuur. Per ultimo 2011 waren er ca. 40 vrijwilligers. Er zijn 
geen betaalde krachten in dienst. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van 
de vereniging. De vereniging kent een bestuur dat door de ALV wordt gemandateerd de vereniging 
te leiden. 

Het COC bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur heeft 

om de vier weken overleg, dat ook bijgewoond wordt door de bedrijfsleider en de webmaster van 
onze website, waarbij de lopende gang van zaken besproken wordt binnen COC NHN en 1811 
Dance & Drinks. Het bestuur legt verantwoording af aan elkaar en aan de leden door middel van de 
voor- en najaarsledenvergadering waarin het bestuur verwoordt welk beleid het bestuur heeft 
gevoerd en welk beleid het van plan is te gaan voeren. Onderbouwd met een jaarrekening, een 
jaarverslag en een financiële begroting. 

Het bestuur kan gekenmerkt worden als een uitvoerend bestuur. Samen denkt zij met de 

werkgroepen mee. Het bestuur vormt een verbindende schakel tussen de werkgroepen.  

Besturen betekent vooruit kijken, samen met vrijwilligers uitdagingen aangaan en aandacht 
hebben voor de wensen van COC-leden, de samenleving en de werkgroepen. 

In 2011 heeft het bestuur deelgenomen aan de volgende overleggen en besprekingen: 

 Het dagelijks bestuur nam deel aan de landelijke Federatie-overleggen. 

 De Algemene vergaderingen van het COC Nederland zijn bijgewoond door dagelijks bestuur 

Per 31 december 2011 bestond het bestuur derhalve uit de volgende leden met de aangegeven 
deelgebieden in hun portefeuille. 

  Simon Broersma, voorzitter – Federatiezaken, Externe zaken, PR   

  Ron Mol, secretaris – Federatiezaken, verslaglegging, Leden- vrijwilligers en 
sleuteladministratie en lid PR groep 

  Richard Mulder, penningmeester – Verzorgen van alle geldstromen binnen de vereniging, 

opstellen begroting, financiële jaarverslagen en lid PR groep 

 

2 Secretariaat 

De eindverantwoordelijkheid van het secretariaat van het COC Noord- Holland Noord is in handen 
van de secretaris. Het secretariaat behelst in- en uitgaande poststromen, ledenadministratie, 
sleuteladministratie, digitale mailinglist, vrijwilligersbestand, notuleren en uitwerken van de 
notulen, o.a. bij de bestuursvergaderingen en overleggen van de Roze Week. De secretaris is ook 
verantwoordelijk voor de communicatie met het kantoor van de federatie COC Nederland.  
 

3 PR & Communicatie 

Gedurende het jaar 2011 is de PR & Communicatie verzorgd door de PR groep en webmasters 
William de Graaf en Thom Does. Zij houden zich bezig met het actueel houden van de websites van 

COC Noord- Holland Noord en van de horecatak 1811 Dance & Drinks. Het interne en externe 
mailverkeer wordt verzorgd door webmaster William de Graaf. Dankzij hun inspanningen is COC 

Noord- Holland Noord weer op de kaart gezet.  

 

4.  Voorlichting 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor voorlichting over homoseksualiteit, voornamelijk gegeven 
op scholen. De werkgroep wordt geleid door een coördinator. De eindverantwoordelijkheid ligt bij 
het bestuur. Huidig coördinator is Joop Schermer, oud-voorzitter van COC Noord-Holland Noord. 

COC Noord-Holland Noord helpt individuele homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en bi- en 

transseksuelen bij hun coming-out door als aanspreek-/opvangpunt, informatie- en introductiepunt 
te fungeren.  
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COC Noord-Holland Noord geeft in de regio voorlichting en informatie aan het middelbare 
onderwijs. De scholen betalen ons een vergoeding voor deze voorlichtingen, waaruit we onze 
onkosten betalen. Over het jaar 2011 is voorlichting gegeven aan ong. 15 klassen. We kunnen 
altijd gemotiveerde vrijwilligers gebruiken. We hebben dankzij subsidiegelden van een paar 
gemeenten zelf materiaal ontwikkeld en bestaand lesmateriaal kunnen aanschaffen. Ook is er nu 
geld om vrijwilligers trainingen te laten bijwonen. 

5. Roze Week Alkmaar  

In 2011 organiseerden wij als COC Noord-Holland Noord i.s.m. een paar andere participanten 

waarmee we een Roze Alliantie vormden, voor de tweede maal een succesvolle Roze Week 
Alkmaar. De Roze week is om de acceptatie en integratie van transgenders, homo- en biseksuele 
inwoners te vergroten in Alkmaar. Uit diverse onderzoeken in 2010 blijkt dat de acceptatie is 
afgenomen en dat het geweld tegen deze doelgroep is toegenomen. Door de inwoners van Alkmaar 
de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten in de Roze Week, 
wordt integratie van de doelgroep in de Alkmaarse samenleving versterkt. Dit evenement zal ieder 
jaar terug komen. Het programma van de Roze Week 2011 bestond uit gezamenlijke activiteiten, 

en activiteiten die door de 3 organiserende partijen zelf werden georganiseerd. Hoogtepunt was de 
Grachtenparade, met een knipoog naar de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam.  COC Noord-Holland 
Noord organiseerde o.a. een Politiek Debat, een Gay straight Alliance en vierde haar 30 jarig 
bestaan. 1811 Dance & Drinks (ook COC NHN) organiseerde een tweetal drukbezochte thema-
avonden op de zaterdagen. Aan de Roze Week Alkmaar editie 2012 wordt inmiddels achter de 
schermen hard gewerkt. 

 

6. Horeca 

Het COC Noord-Holland Noord is de ontmoetingsgelegenheid voor homoseksuele mannen, lesbische 
vrouwen, bi- en transseksuelen in de regio. Dit heeft zowel een belangen kant (emancipatie door 
middel van gesprekken tijdens de ontmoeting en door de ontmoeting met anderen) als een 

verlangenkant (de ontmoeting en gezellig samenzijn met anderen). Voor deze activiteiten 
beschikken we over een eigen ontmoetingsgelegenheid aan de Bierkade 14a te Alkmaar, o.l.v. een 
bedrijfsleider.  De naam: “1811 Dance & drinks” 

De (horeca) activiteiten van 1811 Dance en Drinks zijn: 

 Donderdag café avond “1811” Drinks, van 20.00 tot 24.00 uur. Alle donderdagavonden zijn 
voor gemengd publiek. Zowel jong als oud voelt zich hier prima thuis. 

 Zaterdag: “1811” Dance van 22.00 - 02.30 uur. Alle zaterdagavonden zijn voor gemengd 

publiek. Ook hier een perfecte mix van jong en ouder publiek. 

 Daarnaast een activiteitenaanbod voor iedereen die maar wil komen. Iedereen, zolang ze de 
doelstellingen van het COC Noord-Holland Noord ondersteunen. Over bijna heel 2011 zijn de 
bezoekersaantallen op de diverse avonden toegenomen. Dit doordat er op een aantal 
zaterdagavonden leuke party’s zijn georganiseerd, voorafgegaan door een flinke PR boost 

De donderdagavonden zijn een begrip bij de vaste bezoekers maar ook nieuwe bezoekers, 

waaronder redelijk veel jonger publiek. Al ruim 30 jaar is dit een gezellige ontmoetingsavond. 
Van 20.00 tot 00.00 uur geopend. Wat niet onbelangrijk is te vermelden, is dat er op iedere 
avond coördinatoren zijn in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne. 

 

7   Inkoop, schoonmaakbeleid en onderhoud 

De inkoop, de schoonmaak en het onderhoud worden behartigd door de bedrijfsleider, onder de 
eindverantwoordelijkheid van het bestuur.  

 

 De inkoop werd gedaan door de bedrijfsleider 

 De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het geld (wisselgeld en omzet) berustte bij de 
coördinator van de betreffende horeca-avond en de penningmeester. 

 Het schoonmaken gebeurde door de horecamedewerkers na afloop van de activiteit.  
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 Grote schoonmaak werd eenmaal per week gedaan door een vrijwilliger, die daarvoor een 
vergoeding ontvangt. 

Binnen het COC Noord- Holland Noord houdt de bedrijfsleider zich bezig met het pand en de 
daarmee samenhangende werkzaamheden. Deze kan echter wel wat hulp gebruiken. Vrijwilligers 
die een beetje handig zijn en wat tijd overhebben, zijn altijd welkom.  

 

  8    Financieel Beleid 

 Bij COC Noord-Holland Noord is de penningmeester, samen met de voorzitter en secretaris 

verantwoordelijk voor het te voeren financieel beleid. 

 Het investeringsbeleid m.b.t. apparatuur was erop gericht het werken in het COC-pand voor 
de vrijwilligers zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn, binnen de financiële mogelijkheden. 

 COC Noord-Holland Noord bekostigde de structurele apparaatkosten en huisvesting uit 
structurele inkomsten (barinkomsten, contributies). 

 COC Noord-Holland Noord streefde naar uitbreiding van structurele inkomsten door leden- en 
donateurwerving en subsidies. Dit is redelijk gelukt; er was sprake van een paar subsidies 

vanuit de gemeenten. Ook hebben we sponsoren gevonden voor 1811 Dance & Drinks. In ruil 
daarvoor maken wij reclame voor hun bedrijf tijdens de horeca-activiteiten via een groot 
televisiescherm. Het COC Noord-Holland Noord had per ultimo 2011 208 leden. 

 COC Noord-Holland Noord bekostigde de structurele programma-uitgaven uit structurele 
inkomsten (bar en contributiegelden verkregen via het landelijke COC)  

 COC Noord-Holland Noord heeft in 2011 risicovolle investeringen vermeden. 

           9   Huisvestingsbeleid 

COC Noord-Holland Noord heeft in 2011 een paar noodzakelijke aanpassingen gedaan aan de 
Bierkade 14a te Alkmaar, teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijk eisen die gesteld worden 

voor gebruik als ontmoetingsgelegenheid en disco en zo ook meer bezoekers te trekken. Vooral in 

dat laatste zijn we zeker geslaagd.  

 

   10  Slotwoord 

COC Noord- Holland Noord is een organisatie die draait op onbetaalde krachten. Dat is tevens onze 
kracht als COC Noord Holland Noord. Alle vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in en dat 
wordt gewaardeerd door onze leden en bezoekers van de diverse activiteiten. Wilt u zich inzetten 
als vrijwilliger? We kunnen op alle fronten vrijwilligers gebruiken. O.a. op het bestuurlijke vlak en 
op het gebied van voorlichting. Via onze website www.cocnoordhollandnoord.nl kunt u via diverse 

contactformulieren in contact komen met de verantwoordelijke personen. 
 
Namens het bestuur van COC Noord-Holland Noord, 
 
Ron Mol, 
Secretaris  

http://www.cocnoordhollandnoord.nl/

