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Verslag Algemene Vergadering COC Noord-Holland Noord 
Datum: donderdag 6 december 2018 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Wijkboerderij Alkmaar, Vondelstraat 31 te Alkmaar 
 
 
Aanwezig bestuur: Richard Ivangh, Menno Brandsma, Bart Froon en Arjen Drent 

Afmeldingen bestuur: Geen 
 

1) Welkomstwoord en opening door voorzitter Richard Ivangh 

Richard Ivangh opent om 20:08 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2) Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 

3) Vaststellen agenda 

De agenda bleek niet zichtbaar op de website. 

 

4) Vaststellen verslag ALV van juni 2018 

Het verslagvan de ALV van 22 juni 2018 bleek niet zichtbaar op de website. 

 

5) Nieuws van het bestuur 

• De verenigingen hebben op de Algemenen Vergadering van het COC op 24 november 2018 

in Deventer de volgende nieuwe bestuursleden gekozen:  

o Astrid Oosenbrug als voorzitter en 

o Denise Harleman als penningmeester 

• Het COC NHN heeft nu een goede verstandhouding met de portefeuille houdende 

wethouder Paul Verbruggen in Alkmaar. Hierdoor is er wederzijdse interesse en ontstaan in 

goed overleg interessante initiatieven.  

• COC NHN heeft ondertussen twee vaste locaties in Alkmaar voor haar activiteiten. Dit zijn 

de Wijkboerderij en Café Sowieso. 

• Alkmaar Pride 2019 

o Richard Ivangh ligt toe dat met het 10 jarig jubileum van de Alkmaar Pride het COC 

NHN een boot organiseert gekoppeld aan een prijsvraag voor scholen. De klas die het 

leukste thema voor de boot verzit mag de boot versieren, op de boot en krijgt een 

ontvangt met de wethouder op het gemeentehuis in Alkmaar. 

o Op verzoek van Richard Ivangh ligt Richard Mulder, penningmeester van de Stichting 

Alkmaar Pride, de plannen en het voorlopig programma voor de Alkmaar Pride 2019 

toe.  

• In samenspraak met de wethouder Paul Verbruggen heeft COC NHN Alkmaar ingeschreven 

als kandidaat voor de Roze zaterdag in 2021. 

 

6) Financiën 2018 

Menno Brandsma geeft een toelichting over de begroting voor 2019. 
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7) Rondvraag 

Vraag: Kan de reiskostenvergoeding voor vrijwilligers omhoog?  

Antwoord: Deze wordt op 1 januari 2019 19 cent per kilometer. 

Vraag: Wil het COC NHN meer updates geven? 

Antwoord: Het bestuur neemt deze wens mee.   

 

Richard Ivangh sluit de vergadering om 20:45 en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
 

 


