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Notulen Algemene Ledenvergadering COC Noord-Holland Noord
Donderdag 21 november 2013
In 1811 Dance & Drinks, Bierkade 14A te Alkmaar
Bij deze ledenvergadering waren 11 leden en 3 niet leden aanwezig. Verder bijna het gehele bestuur;
te weten: voorzitter Simon Broersma, secretaris Ron Mol, penningmeester Richard Mulder en algemeen
bestuurslid René Kortekaas. Algemeen bestuurslid Daan Otto is vanwege zijn werk verhinderd.
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. Ook worden er verder geen agendapunten
toegevoegd.
Vaststellen notulen ALV 18 april 2013
Joop Schermer merkt op dat hij de vergadering als belangstellend COC lid heeft bijgewoond en niet in
de hoedanigheid als landelijk bestuurslid. Verder zijn er geen op of aanmerkingen en wordt het verslag
vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Financiën
De penningmeester verteld dat er twee begrotingen zijn opgesteld. Een voor COC Noord-Holland
Noord en een van de horecatak 1811 Dance & Drinks. Dit om alles transparant te houden.
De contributiegelden die we ontvangen van COC NL. zijn begroot op € 5.250, dat is € 27,50 per lid. De
subsidies en giften zijn wat minder begroot. Van Hoorn hebben we geen koplopergelden gekregen tot
nu toe. Er volgt een discussie over het punt Voorlichtingen en de subsidies die scholen krijgen om
voorlichtingen te betalen, verzorgd door het COC.
De begroting van 1811 Dance & Drinks is begroot op € 45.000 aan baromzet. Dit vanwege de terugloop
van bezoekersaantallen. Voor de sponsorgelden moeten we nieuwe bronnen vinden. We hebben nu
vijf vaste adverteerders en daar mogen er nog wel een paar bij.
De huurprijs is al jarenlang niet verhoogd, wat natuurlijk positief is. De penningmeester houdt hier
overigens al wel geruime tijd rekening mee. Mocht de huurprijs toch ineens verhoogd worden, dan
kunnen we dit betalen.
Bijpraten over COC NHN, 1811 Alkmaar enz.
We beschikken inmiddels over een volwaardige rookruimte en een nieuwe DJ kansel.
Als COC Noord-Holland Noord hebben we een ontbijt bijgewoond op het Stadhuis, ter ere van de
Nationale Coming Out dag. In Alkmaar hebben we nu 1 Roze Loper. Het hebben van het predicaat
Roze Loper is kostbaar. Huize de Nieuwpoort wil dan ook niet al teveel ophef hierover. Er is nog wel een
wereld te winnen aan Roze Lopers.
COC Noord-Holland Noord heeft ook weer deelgenomen aan de Dag van de Dialoog. Onder leiding
van voorzitter Simon Broersma hebben we geluncht met 3 mannen en 3 vrouwen. Er werden goede
gesprekken gevoerd en bedrijfsleider Matt Grent had een prima lunch verzorgd.
Ook zijn we als bestuur naar de LWFZ geweest in Enschede. Ook de kandidaat-voorzitter ging mee.
Ondanks de lange reis er naar toe, was de dag zeer geslaagd en prima verzorgd door COC TwenteAchterhoek. Tijdens de LWFZ kwam naar voren dat veel COC verenigingen grote moeite hebben om
bestuursleden te vinden. Wat je daar tegen zou kunnen doen, is bijvoorbeeld als COC afdelingen te
fuseren. We gaan a.s. zaterdag ook naar de landelijke Algemene vergadering bij COC Haaglanden in
Den Haag. Voor het punt Voorlichting neemt coördinator Richard Ivangh het woord: “Er staan heel wat
voorlichtingen op stapel, maar we kunnen lang niet aan alle vragen voldoen door een chronisch tekort
aan voorlichters. We hebben er nu 16, maar dit zouden er minimaal 25 moeten zijn.
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Vooral het feit dat de voorlichtingen overdag op scholen plaatsvinden, maakt het moeilijk om
voldoende mensen te vinden. Niet zo vreemd natuurlijk; velen werken of studeren nog. Misschien is het
goed om eens bij de Vrijwilligerscentrale in Alkmaar te kijken of we daar wat mensen kunnen vinden.
Maar we moeten wel kritisch zijn bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers”.
Alkmaar heeft Homoambassadeurs. Let wel, deze zijn aangesteld door de gemeente Alkmaar en niet
door het COC NHN. Helaas zijn er een paar homoambassadeurs gestopt, dus ook hier zijn vacatures.
De Roze week 2014; deze zal kleinschaliger van aard worden. De Roze week zal nu door alleen COC
NHN georganiseerd worden. Dit omdat de coördinator zijn taak heeft neergelegd en er een paar
partijen zijn uitgestapt. Enkele activiteiten zullen zijn de voorlichtingen op scholen, een Roze debat, een
Roze Kerkdienst en natuurlijk als hoogtepunt de jaarlijkse Grachtenparade, dit op 21 mei 2014 zal
plaatsvinden.
Afscheid van voorzitter Simon Broersma.
Simon Broersma heeft besloten na deze eerste termijn van twee jaar, geen nieuwe termijn te ambiëren.
Het is niet meer te combineren met zijn werk en zijn ambitie om volgend jaar weer als
gemeenteraadslid aan de gang te gaan. Ook secretaris Ron Mol legt om persoonlijke redenen per 31
december 2013 zijn taak neer. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen door de vergadering.
Gelukkig kunnen we wel een uitstekende kandidaat voorzitter aan u voorstellen. Dat is Maaike
Kardinaal en zij stelt zich voor aan de aanwezige leden. Ze zag de vacature van voorzitter voorbij
komen en aangezien ze een dag minder is gaan werken, besloot ze om het COC te benaderen.
Maaike heeft in andere besturen gezeten en heeft dus de nodige ervaring. Op een vraag uit het
publiek hoe ze tegen de koers aankijkt die COC Nederland vaart, antwoord Maaike dat dit op een
hele positieve manier gaat. Het COC is heel zichtbaar op dit moment.
Aangezien een dagelijks bestuurslid in functie wordt verkozen, moet er schriftelijk gestemd worden.
Maar de vergadering besluit anders en Maaike per acclamatie te verkiezen en ze wordt dan ook
unaniem gekozen! Maaike bedankt Simon voor zijn werkzaamheden van de afgelopen twee jaar en
deze krijgt een heel mooi boeket overhandigt. Maaike houdt vervolgens een welkomstwoord.
Rondvraag
Vraag: om meer sponsorgelden voor het scherm te kunnen vergaren, is het misschien handig om
daarvoor ook een foldertje te hebben. Er is hiervoor een folder- en informatierek. Het bestuur gaat dit
nog eens bespreken. Tevens zou de reclame wel wat langer vertoond mogen worden op het scherm,
nu is dat vrij kort in beeld.
Andere vraag; wat is de huidige stand van zaken qua financiën? De penningmeester antwoordt dat
het niet zo goed gaat. De duimschroeven moeten worden aangedraaid. We hebben gelukkig wel een
buffertje. Maar de hele horeca in Nederland heeft het moeilijk. Maar er komt verbreding binnen COC
NHN/1811 qua activiteiten. Zo loopt café Hoezo Anders, een activiteit voor mensen met een
verstandelijke beperking heel goed.
Lid Willem Laan bedankt traditiegetrouw bestuur en medewerkers voor al hun geweldige inzet!
Nieuw verkozen voorzitter Maaike Kardinaal beëindigt vervolgens om 21.15 uur de ledenvergadering en
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in 1811.
Notulist:
Ron Mol, secretaris COC Noord-Holland Noord
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