nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Notulen ALV
Donderdag 11 december 2014
1. Welkomstwoord en opening door voorzitter Maaike Kardinaal

Maaike opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agenda.

Tijdens het vaststellen van de agenda wordt er direct een stem-commissie aangesteld
i.v.m. de bestuursverkiezing.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Willem Laan heeft zich afgemeld voor de vergadering i.v.m. vakantie, Paul de Graaf
heeft zich afgemeld i.v.m. werken.
4. Bestuursverkiezing.

Jolanda Jonker, kandidaat algemeen bestuurslid, stelt zichzelf voor aan de leden.

Richard Ivangh kandidaat secretaris, stelt zichzelf voor aan de leden.

Maaike Kardinaal, voorzitter sinds november 2013, stelt zich voor aan de leden.

Richard Mulder, penningmeester sinds 2011, stelt zich voor aan de leden.

Na het tellen van de stemmen, die allen geldig zijn, zijn Jolanda en Richard officieel
benoemd als bestuursleden van COC-NHN.
5. Vaststellen notulen ALV van 24 april 2014

De notulen worden vast gesteld en René wordt bedankt voor de notulen.
6. Jaarplan 2015 vaststellen.

Het jaarplan 2015 komt in grote lijnen overeen met die van 2014.

Pijler blijft voorlichting. Marloes Derksen (coördinator voorlichting en commingout)
verteld het een en ander over het reilen en zeilen van de voorlichting. Duidelijk is dat
de behoefte aan uitbreiding aantal voorlichters groot is. Er zijn onvoldoende
voorlichters om alle aanvragen te kunnen behandelen.

Style. Style is een jongere avond die in 1811 georganiseerd wordt door de jongeren
zelf. 1x per kwartaal is er een jongere avond. Het is een gemende avond voor jongeren
tot 30 jaar oud. 16 januari 2015 staat de volgende avond weer gepland.

Vrouwen feesten. Hoop op de te doen agenda staan vrouwen feestavonden. Deze
avonden zullen door Jolanda en Maaike mogelijk gemaakt worden.

Pink Society. Per 2 januari 2015 zal Pink Society haar maandelijkse avond voor de
roze senioren organiseren in 1811. Conny van Iersel is een van de drijvende krachten
van de Pink society.

Toneel. Sinds enkele weken is COC-NHN ook een roze toneelgroep rijker. Op de
woensdagavond wordt er gerepeteerd in 1811.De groep bestaat nu uit ongeveer 9
mensen. Het eerste doel is een toneelstuk opvoeren tijdens de roze week in Alkmaar.
Daarna staan er nog enkele voorstellingen gepland tijdens roze prids elders in het land.

Café Hoezo Anders. Ron Mol verteld zelf wat krap in zijn tijd te zitten door zijn werk
maar geeft aan dat Matt hem vervangt als hij er niet is.

1811. De donder en zaterdagavond zijn de vaste horeca avonden die er zijn. Door de
extra activiteiten komen er extra openingsavonden bij als deze gepland zijn.

Beursvloer. Richard M en Richard I vertellen wat over deze middag georganiseerd
door De Waaier in het Afas stadion.

Jaarplan 2015 wordt vastgesteld.
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7. Financiën.

Begroting 2015. De begroting die uit 2 delen bestaat, deel 1 COC-NHN en deel 2
1811 Dance&Drinks. Beide begrotingen worden door de penningmeester toegelicht.
Hierna worden beide delen van de begroting vastgesteld.
8. Bijpraten over COC NHN, 1811 Alkmaar en Federatie COC NL en een terugblik op
de Roze Week 2015 (Mondeling)

COC-NHN. Er is een intentie verklaring getekend door de politieke partijen van
Alkmaar. In deze intentie staan belangrijke roze onderwerpen.

1811. Geen verdere aanvullingen.

Federatie. Tijdens de ledenvergadering van 2 weken geleden is het strategisch plan
2015-2018 uitgerold.

Voorlichting. Tijdens de paarse vrijdag van 12 december ’14 is er veel aandacht op
middelbare scholen. Op veel scholen zijn er speciale lespakketten uitgedeeld i.v.m. de
paarse vrijdag.

Roze met een beperking. Voor de roze medemens met een beperking is er nu een
website gelanceerd.

Rozeweek Alkmaar. De roze week is nu een 100% COC-NHN activiteit. Komend jaar
wordt het geen hele week meer maar een lang weekend, start op donderdag en eindigt
op zondag met de zaterdag als de botenparade. Door het aantal dagen in te korten
proberen we een dynamisch weekend aan te bieden. Daardoor aantrekkelijker voor
bezoekers van buiten de stad.
9. Rondvraag

Oebele Lei. Verteld dat er ook nog steeds Kringen zijn in NH. Het zijn huiskamer
ontmoeting. Op dit moment zijn het alleen groepen die uit mannen bestaan maar alle
variaties zijn mogelijk. Nu zijn het vooral mannen 40 plus groepen.

Joop Schermer. Vraagt of de vergadering kan instemmen om Conny van Iersel toe te
voegen aan de club Lid van Verdiensten. Door deze vraag ontstaat er een discussie
over de nut een noodzaak van de groep Leden van Verdiensten ( Joop, Maarten, Matt
en Willem). Het bestuur kan geheel vrijblijvend een gesprek hebben met de leden als
er vragen zijn of als zij een klankbord nodig heeft. De Leden van Verdiensten zijn een
eigen benoemde groep. Hierdoor kunnen zij zelf bepalen of zij Conny toevoegen of niet.

Joop Schermer. Wat is het huidige leden aantal? Dit is momenteel 185, dit aantal is
behoorlijk minder dan een jaar geleden maar dat heeft vooral te maken met de
landelijke opschoon actie van de ledenlijst.

Bestuur. Richard M wordt geëerd/benoemd tot Held van Alkmaar, hulde!
10. Sluiting

Maaike sluit de vergadering en nodigt direct iedereen uit voor de nieuwjaarsreceptie op
donderdag 8 januari 2015 in 1811 Dance&Drinks.
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