Verslag Algemene Vergadering COC Noord-Holland Noord
Datum: vrijdag 17 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stadskantine te Alkmaar

Aanwezig bestuur: Richard Ivangh, Menno Brandsma, Bart Froon en Arjen Drent
Afmeldingen bestuur: N.v.t.
1) Welkomstwoord en opening door voorzitter Richard Ivangh
Richard Ivangh opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
3) Vaststellen agenda
Vanuit de aanwezigen komt het volgende verzoek:
De stukken zijn laat gecommuniceeerd. Graag tijdig communiceren.
4) Vaststellen verslag AV van april 2017
Vanuit de aanwezigen komen de volgende verbeteringen:
•

De naam Martijn Brandsma is onbekend en onjuist. Dit moet zijn: Menno Brandsma

•

De omschrijvingen ‘21k euro’ en 1100 euro zijn onduidelijk.

•

Graag de term ‘politie café’ in ‘politiek café’ wijzigen.

•

De naam Hans aanvullen met Stokebrand.

•

Het woord ‘facateure’ is onjuist gespeld en moet zijn vacature.

5) Nieuws van het bestuur
Richard Ivangh neemt het woord en licht de volgende zaken toe:
•

Maaike Kardinaal is niet aanwezig bij deze AL en legt haar functie als Algemeen Bestuurslid
neer. Zij is niet meer herkiesbaar.

•

Lot Kemeling en Amy van der Gragt stoppen als coördinatoren van de voorlichting. Beiden
willen hun tijd aan andere zaken buiten COC besteden.

•

Er is nu een vacature voor coördinator voorlichting

6) Locatie COC NHN
Richard Ivangh licht toe dat het vinden van een locatie nog steeds op de agenda van het bestuur
staat. Het bestuur keek naar Meereboer in Oudorp en Buurthuis aan de Drechterwaard is gekeken.
Op de agenda staat nog om contact op te nemen met Vrij Zijn. Ook is gesproken over een locatie
op de Achterdag. Partij BAS onderzoekt deze optie.
De aanwezigen geven als tip aan om ook Gunries te onderzoeken als optie.
Uit het aanwezige publiek komt de vraag of een eigen locatie nog wel reel is met het aantal leden
dat COC NHN nu heeft. Richard Ivangh antwoord hierop dat het bestuur nu een samenwerking met
COC’s Amsterdam en Kennemerland onderzoekt om de slagkracht’ te vergroten. Zo kunnen deze
drie COC’s gezamenlijk subsidie van de Provincie Noord-Holland aanvragen.
7) Financiën 2017
Menno Brandsma heeft een begroting voor 2018 opgesteld en deelt deze aan de aanwezigen uit.
Menno’s ligt toe dat deze is opgesteld n.a.v. de subsidieaanvraag die het COC NHN voor 2018 in
Alkmaar aanvroeg.
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8) Federatiezaken
Richard Ivang legt uit dat in de vorige AV aangekondigd is dat er nieuwe statuten voor de
vereniging komen. Deze zijn goedgekeurd in de vorige AV van COC NHN. Op 24 november 2017 zal
COC Landelijk in deze AV beslissen over de goedkeuring van de statutenwijziging. Het kan
voorkomen dat uit deze AV nog wijziging komen. Die nieuwe wijzigingen neemt het bestuur COC
NHN weer ter goedkeuring naar de leden van COC NHN.
EXTRA
Richard Ivangh ligt extra nog wat onderwerpen toe:
•

Oude locatie COC NHN bij Abajo. De samenwerking was niet wat beide partijen van elkaar
verwachten.

•

2 december 2017 is het Roze songfestival in Groningen. Voor COC NHN neemt Storm3
deel.

•

Op 16 december 2017 organiseert COC NHN een kerstparty in Koel310. Komt allen!

9) Rondvraag
Vraag: Is het mogelijk dat partij BAS wat voor COC kan doen?
Antwoord: Hopelijk wel met de ideeën voor een nieuwe locatie.
Vraag: Waar kan ik kaarten voor het kerstfeest in Koel310 kopen?
Antwoord Richard: Deze zijn online te koop bij Koel310.
Vraag: Hoe komt het dat het Maatjesproject weinig zichtbaar is?
Antwoord: Wij gaan het duidelijker vermelden op de website.
Vraag: Waarom was COC NHN is niet zichtbaar op comming-outdag wat ik wel belangrijk vind?
Antwoord: Op dit zijn er weinig vrijwilligers beschikbaar. Bestuur en de andere vrijwilligers waren
niet in staat deel te nemen aan deze editie.
Vraag: Waarom werken COC NHN en Artikel 1 niet samen?
Antwoord: Op dit moment zijn de verhoudingen tussen COC NHN en Artikel 1 niet zo hecht dat een
samenwerking voor beide partijen constructief zal zijn.
Richard Ivangh sluit de vergadering om 20:45 en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
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