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Notulen Algemene Ledenvergadering COC Noord-Holland Noord
Donderdag 18 april 2013
In 1811 Dance & Drinks, Bierkade 14 A te Alkmaar
Bij deze ledenvergadering waren 9 leden en 1 niet lid aanwezig. Ook aanwezig het gehele bestuur. Dit
zijn voorzitter Simon Broersma, secretaris Ron Mol en penningmeester Richard Mulder.
Voorzitter Simon Broersma opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. Ook bij het vaststellen van de agenda worden geen
extra punten toegevoegd.
Vastellen notulen ALV 29 november 2012
Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Vaststellen secretarieel jaarverslag 2012
Er worden vanuit de vergadering een paar tekstuele wijzigingen voorgesteld. Zo wordt verzocht om de
zin: Op dit ogenblik hebben we 12 jongens en meisjes te wijzigen in mannen en vrouwen. Verder is er de
opmerking dat er niet positief over anderen wordt geschreven en moeten we de participanten
benoemen. De secretaris zal het aanpassen in het verslag.
Verslag kascommissie en vaststellen financieel jaarverslag 2012
De kascommissieleden Paul de Graaf en Bastiaan Zuidhof hebben de boeken gecontroleerd en
hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen. Zij stellen dan ook voor het bestuur te dechargeren.
Dit gebeurt dan ook met algemene instemming en dank aan de penningmeester voor de
boekhouding.
Dan het financieel jaarverslag van 2012. Er zijn enige vragen uit de vergadering en dezen worden naar
tevredenheid door de penningmeester beantwoord. We gaan de goede kant op qua financien, maar
we zijn er nog niet. Alles is logisch te verklaren en op dit moment lopen er offertes voor de bouw van
een rookruimte en een nieuw DJ kansel. Voor de financien van de Roze Week Alkmaar, verwijzen we
door naar de website van de Roze Week, waar alles is terug te vinden op financieel gebied.
De Jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld, met wederom dank aan de penningmeester.
Vaststellen Jaarplan 2013.
We lopen pagina voor pagina door met de aanwezige leden. We hebben iemand bereid gevonden
om de websites te beheren. Met name de website van COC Noord-Holland Noord moet zeer snel
aangepakt worden en up to date worden gehouden. Een lid uit het publiek stelt voor om met een app
te gaan werken. Daar denken we over na als bestuur. Rene van de PR groep neemt het mee in de
werkgroep PR. De Facebook pagina zal worden beheerd door Rene Kortekaas.
Het punt Homoambassadeurs is onderbelicht in het jaarplan; deze hebben wel degelijk al een aantal
dingen op poten gezet. De voorzitter zal het e.e.a. nog aanpassen in het jaarplan. Landelijk bestuurslid
Joop Schermer heeft enige opmerkingen over het punt Media. De voorzitter zou meer het voortouw
moeten nemen. Het Jaarplan 2013 wordt met de toegezegde aanpassingen vastgesteld.
Bestuursverkiezingen.
We zijn blij dat we als klein uitvoerend dagelijks bestuur een aantal kandidaat-bestuursleden aan de
vergadering kunnen voorstellen. Deze drie kandidaat bestuursleden hebben naar goed COC NHN
gebruik een gesprek gevoerd met onze Leden van Verdienste. Deze fungeren als sollicitatiecommissie
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en adviseren het bestuur positief of negatief over de kandidaat-bestuursleden. Als bestuur hoeven we
de adviezen niet over te nemen, maar in de praktijk nemen we de adviezen bijna altijd over. De leden
van verdienste adviseren negatief over kandidaat-bestuurslid Jaap Blokdijk. Toch besluit Jaap Blokdijk
zijn kandidatuur door te zetten. De voorzitter stelt de kandidaat bestuursleden voor aan de
vergadering. Kandidaat Daan Otto is helaas verhinderd. Een lid uit de zaal is van mening dat de
kandidaten al vooraf gepresenteerd hadden kunnen worden in de stukken die vanaf de website te
downloaden waren. Als bestuur geven we toe dat verzuimd te hebben.
Er wordt vervolgens een stembureau ingesteld. De secretaris heeft stembriefjes gemaakt. Richard
Ivangh en Matt Grent worden benoemd als stembureau. De voorzitter licht toe welke taken de aspirant
bestuursleden gaan vervullen.
De stembriefjes worden uitgedeeld en ingevuld ingeleverd bij het stembureau. Na een korte pauze
waarin de stemmen worden geteld, is e uitslag als volgt:

Rene Kortekaas:
Daan Otto:
Jaap Blokdijk

Voor:

Tegen:

Blanco

12
7
2

2
6

3
4

De uitslag is duidelijk; Rene Kortekaas en Daan Otto zijn verkozen als bestuurslid; Jaap Blokdijk is niet
gekozen. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun stem en heet Rene en Daan welkom als
bestuurslid van COC Noord-Holland Noord. Jaap Blokdijk vat het gelukkig sportief op en wenst de twee
wel gekozen bestuursleden succes.
Roze Week Alkmaar 2013
We gaan hier nu niet alles uit de doeken doen; alle activiteiten kunt u lezen via de website:
www.rozeweekalkmaar.nl We lichten er even uit dat COC Noord-Holland Noord 4 (thema)feesten
organiseert; een Roze conferentie en een Scholieren-cafe, wat wordt georganiseerd door
homoambassadeur Willem Laan. Er is weer een heel boeiend en leuk programma in elkaar gezet door
COC NHN en de Participanten Alkmaarse Bed & breakfast; De Vestibule en Super Sissy.
Stand van zaken omtrent COC NHN en 1811 Dance & Drinks
Richard Ivangh is de nieuwe coordinator van de werkgroep Voorlichting. Hij volgt Joop Schermer op,
die bestuurslid bij COC Nederland is geworden. We zijn als bestuur Joop zeer veel dank verschuldigd
voor het uitstekende werk voor de voorlichtingsgroep. Joop was zeer bevlogen en wist veel
voorlichtingen binnen te halen en ook niet onbelangrijk; mensen te vinden die als voorlichter voor de
klas willen staan. Dankzij Joop is er nu een stabiele werkgroep actief.
Als bestuur en bedrijfsleiding hebben we ook dit jaar al onze vrijwilligers binnen het COC bedankt voor
hun grote inzet. Dit deden we in ons verenigingspand 1811. Met hapjes en drankjes en een heerlijk koud
en warm buffet, verzorgd door De Vestibule. Het was een gezellige en succesvolle middag en avond!
4 mei a.s. lopen we ook mee in de Stille tocht naar de Alkmaarder Hout en leggen daar een bloemstuk
namens COC NHN. Op 5 mei staan we met een stand in de Hout tijdens het Bevrijdingsfestival.
We hebben als COC NHN Koplopersgelden gekregen voor het verzorgen van Voorlichtingen en andere
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Roze Week Alkmaar.
Federatiezaken
Joop Schermer, landelijk bestuurslid COC NL. : “COC NL. heeft in het land een 4 tal zgn. Ronde
Tafelconferenties georganiseerd, waar 19 van de 21 lidverenigingen aan hebben deel genomen,
waaronder ook COC NHN. Het waren prima bijeenkomsten en de uitkomsten van deze Ronde Tafel
conferenties moeten een leidraad vormen voor het Jaarplan 2014 van COC Nederland”.
De Poetin demonstratie was zeer succesvol en er is in veel televisie en radioprogramma’s aandacht
aan besteed.
Er wordt achter de schermen binnen COC NL heel hard gewerkt aan talloze projecten. De directeur en
voorzitter gaan regelmatig op bezoek bij diverse ministeries.
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Rondvraag
Hier maakt geen van de aanwezigen gebruik van. Willem Laan bedankt het bestuur, net net zoals in
november 2012 voor hun goede werk.
Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
21.45 uur. De aanwezigen worden voor een drankje uitgenodigd in het 1811 cafe.
Notulist:
Ron Mol, secretaris COC Noord-Holland Noord
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