nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Notulen Algemene Ledenvergadering COC Noord-Holland Noord Donderdag 24 april in
1811 Dance & Drinks, Bierkade 14A te Alkmaar
Bij deze ledenvergadering waren 12 leden en 2 niet leden aanwezig. het gehele bestuur; te weten:
voorzitter Maaike kardinaal, penningmeester Richard Mulder. De notulist is lid René Kortekaas.
1. De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Richard Ivangh stopt per 1 juli als coördinator van de voorlichtersgroep
 Marloes Derksen wordt de nieuwe coördinator van de voorlichtersgroep
 De openstaande vacature van secretaris word in genomen door Richard Ivangh en er
heeft zich ook iemand aangemeld als algemeen bestuurslid namelijk Jolanda Jonker.
Beide vervullen deze functie als beoogd secretaris en beoogd bestuurslid tot aan de
eerst volgende ALV.
3. Vaststellen agenda.
Geen toevoegingen en goed gekeurd
4. Vaststellen verslag ALV van 21 november 2013
vastgesteld
5. Vaststellen secretarieel jaarverslag 2013
De voorzitter geeft verkorte samenvatting van het verslag en word vastgesteld
6. Verslag kascommissie + vaststellen financieel jaarverslag 2013
Het exploitatieoverzicht wordt doorgenomen en de belangrijkste kosten worden uitgelegd
door de penningmeester. De bar omzet is € 9000 minder dan vorig jaar. Dit omdat er
minder gasten komen en 2012 een topjaar was. Dit jaar heeft het COC-NHN geen subsidie
ontvangen is in geheel naar Roze Week Alkmaar gegaan. De voorlichting werk
kostendekkend.
De kascommissie bestaande uit Bastiaan Zuidhof en Richard Ivangh hebben de boeken
nagekeken en alles klopt. Nieuwe kascommissie. William de Graaf en Herman Winkel.
7. Vaststellen Jaarplan 2014
De voorzitter geeft een samenvatting van het jaarplan. Aandachtspunten voor 2014 zijn,
meer vrijwilligerswerven en werkgroepen uitbereiden en nieuwe werkgroepen zoals
vrouwengroep en Jong&Out.
De ledenaantallen lopen terug bij alle lidverenigingen in het land.
8. Roze Week Alkmaar 2014
Een groot deel van de groep van Roze Week Alkmaar 2013 is gestopt. Het COC-NHN heeft
de organisatie ervan op zicht gepakt. In samenwerking met diverse andere organisatie. Het
programma staat nu online op de website van de Roze Week Alkmaar. De subsidie is rond
na een lange strijd.
9. Stand van zaken omtrent COC HNH en 1811
 De openstaande vacatures in het bestuur zijn opgevuld. Complimenten uit de zaal.
We staan 5 mei met een kraam op de vrijheidsmarkt in de Hout en het bestuur legt een
krans neer tijdens dodenherdenking in Alkmaar.
 De horeca vergunning van 1811 is gewijzigd door o.a. verlenging van de sluitingstijd
met 1 uur voor maandag tot met vrijdag.
10. Federatiezaken
De voorzitter en de penningmeester zijn 22 maart naar LWFZ te Amsterdam geweest.
Tijdens penningmeesteroverleg is er gesproken over de AMBI status. Bij het
voorzittersoverleg is er gesproken over de I achter LHBTi * Intersekse conditie
11. Rondvraag
Geen vragen
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