nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Notulen ALV COC Noord-Holland Noord
Donderdag 18 juni 2015
Aanvang 20:00 uur, in 1811 Dance & Drinks
1.

Welkomstwoord en opening door voorzitter Maaike Kardinaal

2.

Mededelingen en ingekomen stukken



Fakkeltocht voor verdraagzaamheid wordt georganiseerd op zaterdag 7 november 2015, start
bij de Grote Sint Laurenskerk, start vanaf 16.30.



Uitnodiging van VCRA voor 2-10-2015, voor alle vrijwilligers



Afmeldingen van Conny van Iersel, Joop Schermer. Verlaat komen René en Maarten.

3.

Vaststellen agenda



Vastgesteld

4.

Nieuws van het bestuur



Op 4 mei is er een krans gelegd namens het COC tijdens de dodenherdenking in Alkmaar.



Inmiddels zijn er 2 vrouwen bijeenkomsten/feesten geweest. De avond was goed bezocht, de
zondagmiddag wat minder goed bezocht.



De jongere Styleavonden gaan goed, het trekt veel bezoekers.



Stuurgroep gemeente Alkmaar, In het Rozebeleid is onderwijs een speerpunt. Dit biedt
mogelijkheden voor onze voorlichtingsgroep. Er gaat door de stuurgroep een
netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Via de netwerkbijeenkomsten ook uit zoeken hoe
scholen hun voorlichting verzorgen.



Er is een werkgroep gestart voor de voorlichting, deze bestaat uit Marloes (coördinator) Maaike
(voorzitter COCNHN) en Jolanda (bestuurslid COCNHN)



Maaike stelt zich niet meer verkiesbaar als voorzitter, wel wil zij aanblijven als Algemeen
bestuurslid. Richard Ivangh stelt zich kandidaat als voorzitter, de vacature voor secretaris wordt
open gesteld.

5.

Vaststellen verslag ALV van december 2014 (verslag te zien op de website)



Pg1, geen opmerkingen. Pg2, Het onderwerp Leden van Verdienste wordt nog even
toegelicht. Dhr. W. Laan heeft per brief laten weten dat het bestuur Leden van Verdienste kiest.
Het huidige bestuur geeft aan dat zij geen bezwaar hebben tegen het fenomeen Leden van
Verdienste, alleen zijn dit mensen die op verzoek van het bestuur, het bestuur van advies
kunnen dienen.

6.

Financiën 2015



Richard Mulder (penningmeester) geeft uitleg over de cijfers.



De kascommissie bestaat uit Teun Dienout en Ron Karkelerberg, de kascommissie geeft aan
onder de indruk te zijn van de werkzaamheden van de penningmeester. Ze hebben
steekproefsgewijs onderzoek gedaan en alles klopten.



De omzet van de Bar loopt terug, het is helaas een landelijke trant, minder bezoekers.
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1ste kwartaal 2015 al een paar duizend euro minder omzet in vergelijking met het 1 ste
kwartaal van 2014.


Aansluitend ontstaat er een korte discussie over betrokkenheid. Zo missen we betrokkenheid
van de homoambassadeurs, het zou fijn zijn als die meer zichtbaar waren in en voor het COC.
De rol van de gemeente zou groter kunnen zijn, de noodzaak van meer vrijwilligers. Vrijwilligers
zijn betekent niet vrijblijvendheid, dat gaat wel eens mank. Mensen moeten daar op
aangesproken worden, als dat nodig is. COCNHN zou ook op gay.nl zichtbaar moeten zijn met
de activiteiten. De kosten spelen daarbij een rol. Wat wel een optie is, is om de informatie wat
algemener aan te leveren, dan wordt het gratis geplaatst.

7.

Alkmaar Pride 2015 (kijk ook op website: www.rozeweekalkmaar.nl)



Jolanda verteld hoe de voorbereiding is gegaan en hoe de Roze week (AlkmaarPride) verder is
verlopen. Dolly Bellefleur was met het luiden van de bel op vrijdags een top act! De Styleavond
trok wat minder bezoekers van we gewend waren maar dat heeft vooral te maken met de
tentamen tijd van de jongeren. De opening was mooi met een leuk ontvangst van de
Wethouder, Pieter Dijkman op het stadhuis. De wedhouder had mooie woorden van
waardering voor het COCNHN en de Roze Week Alkmaar. Zaterdags was een topdag met het
starschot van Burgemeester Bruinogen bij aanvang grachtenparade. De goden waren met
ons, stralende zon. Feestavond in 1811 was ook wederom een succes.

8.

Stand van zaken omtrent COC NHN en 1811 (mondeling)



Bezoekersaantallen lopen terug. We proberen met z’n allen dit tegen te gaan met themaavonden, vrouwen avonden, jongere avonden en privéfeesten.

9.

Federatiezaken (Nieuws van COC Nederland)



Er is een oproep om mee te denken over comming-out groepen, integriteitscode. Landelijk is
dit in ontwikkeling. Wij wachten op de info en voorstellen van het landelijk COC op dit gebied.
De VOG volgt daarna, deze moet dan door iedere vrijwilliger getekend worden.

10. Rondvraag

Maarten onderstreept nogmaals dat de Leden van Verdiensten, geen baletage commissie zijn.

Aileen vraagt wat de functie van secretaris inhoud, dit bespreekt Richard I, na de vergadering
met haar.

Ria Ettes is benieuwd naar de voortgang van de stuurgroep. Maaike geeft daar antwoord op
en vraagt of Ria misschien interesse heeft om deel uit te gaan maken van de stuurgroep. De
gemeente is opzoek naar vrijwilligers die deel willen nemen aan de stuurgroep. Ria gaat hier
over nadenken.
11. Einde

Maaike sluit de vergadering na dankzegging voor ieder zijn inzet een aanwezigheid.
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