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Notulen Algemene Ledenvergadering 
Datum: vrijdag 14 april 2017 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Lunchcafé Abajo, Verdronkenoord 1, te Alkmaar 
 

 
Aanwezig: Richard Ivangh, Maaike Kardinaal, Richard Mulder,Bart Froon en Arjen Drent 
Afwezig: Jolanda Jonker en Menno Bandsma 
 

Opening: 20:08  

 

Afmeldingen bestuur: Jolanda Jonker en Martijn Brandsma  

 

Mededeling: I.v.m. ontbreken van de huidige penningmeester zal Richard Mulder de jaarstukken 

toelichten. Onbeantwoorde vragen zal Menno per mail beantwoorden.  

 

Agenda vastgesteld zonder aanpassingen. 

 

1) Verslag notulen vaststelling algemene ledenvergadering 14 juli 2016 ontbreken. 

Korte vaststellen van de daar behandelde agendapunten: 

Benoeming Menno Brandsma als penningmeester 

Situatie van de huisvesting van het COC.   

Ontbrekende notulen vastgesteld.  

 

2) Statuten wijziging 

Behandelde artikelen: 

2.5 Nederland vs lidverenigingen  

3 lidmaatschap   

Geen vragen uit de zaal op de statuten wijziging.  

Unaniem aangenomen 13 stemmen.  

 

3) Nieuwe bestuursleden 

Voorgesteld Bart Froon als algemeen bestuurslid en 

Arjen Drent als secretaris 

Beide bestuursleden  na stemming unaniem aangenomen  

 

4) Jaarstukken  

Toelichting Richard Mulder: 

In 2016 is geen subsidie toegewezen. 

Vanaf laatste week oktober 2017 waren geen barinkomsten i.v.m. sluiting locatie Bierkade. De 

barinkomsten waren al dalende voor die tijd. 

 

Vraag en antwoorden van de leden: 

 over voorzieningen . Waarom nog 21/k voor onderhoud en veel  

1100 euro aan voorraad. Wat is dat. Is aantal x prijs laatste inkoop prijs.  

Moet voor 2017 nog fris vanaf geboekt  

Inleg baromzet  

Opbrengst voorlichting  

Vraag over Subsidie's 1100 euro . Was 1000 gemeente en 10 ontvangen gift  

Vraag over veiligheidskosten. Is algemeen voor inbraakprventie en sloten. Niet duidelijk wat.  
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Vraag over kosten voorlichting. Training, consumpties, weggeefbandjes.  

Vraag over kosten vrijwillers en organisiatie: hier komen wij op terug. (Mogelijk; reiskosten, 

maatjesproject.)  

Aanpassing jaarrekening. Negatieve kosten politie café moet naar kosten roze week. Uitleg   

Verder geen vragen over jaarstukken  

Kascommissie controle Sandor en Rene Kortekaas.   

Bevindingen: steekproef over gehele jaar 2016. Netjes vastgelegd.   

 

Kascommissie 2017; Adhoc vast te stellen begin 2018. 

 

5) Federatiezaken   

Richard Ivang en Menno Brandsma zijn bij de landelijke COC vergadering aanwezig geweest. 

Onderwerpen die daar werden besproken: 

● Statuten wijziging  

● Landelijke federatie gaat meer contact maken met de lidverenigingen. 2x per jaar zal Hans 

....een bestuursvergadering van COC NHN bijwonen.  

 

6) Maatjesproject  

Coördinatie was reactief door Maaike Kardinaal uitgevoerd wegens een onvervulde facateure van 

coördinator. 

Pieter Broers zal als coördinator maatjesproject starten.   

Er is behoefte aan landelijke ondersteuning. Die is toegezegd doordat het in ledenvergadering 

landelijk.. 

 

7) Respect2Love  

Dit is een nieuw op te zetten community initiatief vanuit landelijke federatie voor biculturele 

LTBGIQ-ers. COC NHN zal hier aansluiting zoeken. 

 

Rondvraag:  

VraagMaarten….: hoe was de afwikkeling pand.  

Antwoord Richard: Zonder kosten opgeleverd. Inboedel staat kosteloos in het Ringers pand. De 

elektronica die uit de Bierkade kwam staat bij Bastiaan…. en Richard Mulder.  

Vraag: Wat zijn de openingstijden voor COC activiteiten bij Abajo.  

Antwoord: Openingstijden: Tot 11 uur open. Laatste bezoekers binnen 10 uur.   

Vraag: De toelichting over Abajo geeft indruk dat COC ook is voor mensen met beperking. Is dit de 

juiste woordkeuze? 

Antwoord: COC zal de tekst herzien en op site wijzigen.  

Vraag: Zijn er nog feestavonden buiten Abajo?  

Antwoord: Er zijn style feesten in stadskantine.  

Vraag: Komt er nog een evaluatie over de samenwerking met Abajo en wanneer? 

Antwoord: Ja, na Alkmaar Pride.   

Vraag: Is er subsidie 2017 toegezegd aan COC.  

Antwoord: Ja, er is gevraagd om aanvulling van de subsidie aanvraag. Die zal het bestuur leveren 

aan de gemeente.  

Vraag Matt: Cafe hoezo anders kan niet tijdens de openingsuren van Abjao op zondag voor 

reguliere’ bezoekers de gewenste persoonlijke gespreken voeren binnen Abajo 

Antwoord: In zomer is Abajo open voor reguliere bezoekers. Hier zijn gevoelige onderwerpen niet 

mogelijk. Echter in winter is Abajo niet open en dan kan hoezo anders meer gevoelige 

bijeenkomsten houden.  
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Bastiaan over Hoezo anders  

Samenwerken met andere cafés. Jaarplan in de maak die naar bestuur gaat.  

 

Verder geen vragen van de leden.   

 

Sluiting ledenvergadering: 21:14  
 
 
 

 


