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Conceptverslag Algemene LedenVergadering 

COC Kennemerland 
25-05-2021, via Zoom 

 

Aanwezig:  
 

J. Ahlers, P. Buschman, A. Fanoy, H. Goes, P. de Groot, S. Hafkamp, E. Holthuis, H. Huisman, R. Ivang, L. Kooij, 

A. Mensink, P. Prins, F. Rosenhart, E. Schoonbergen, A. Schouten, M. Swart, L. Verhagen, J. Visser, N. Vos,  

E. Vriens. 

 

Afwezig:  
 

M. Hillebrink (met bericht) 

 

Opening/vaststelling agenda 
 

> Voorzitter Jos Ahlers heet iedereen van harte welkom en spreekt de hoop uit de volgende ALV weer 'live' 

te kunnen doen. 
 

> Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

Mededelingen 
 

> Andrea/Nikki: op de website van het COC Kennemerland staat bij één van de doelen van het COC 

'acceptatie van homoseksualiteit'. Dit graag aanpassen naar LHBTIQ+. 
 

> Jos: we gaan vanaf heden werken met vrijwilligerscontracten. Dit zal in eerste instantie via de coördinatoren 

gaan. Alle vrijwilligers zullen ook een (digitaal) handboek vrijwilligers ontvangen. 
 

> Jos: bij punt zeven zullen we stemmen: dit gebeurt anoniem. 
 



> Jos stelt Mike Swart voor als nieuwe coördinator van Jong & Out. Hij zal dit samen met Bowien Wegman 

gaan doen. 

> Mike stelt zich kort voor, en doet tevens een oproep voor vrijwilligers voor J&O. 
 

> Andrea vraagt wat de max. leeftijd van begeleiders is. Mike: 28. 

 

Concept verslag ALV 07072020 
 

> Geen opmerkingen. Het verslag is vastgesteld. 

 

Jaarverslag 2020 
 

> Jos: helaas een jaar met weinig ontmoetingen. Wel is er achter de schermen veel gebeurd. Binnen  

de Regenbooggemeentes (Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer) vindt een versnelling plaats. Er worden veel 

activiteiten ontwikkeld.  
 

> Ook zijn er veel nieuwe voorlichters bijgekomen!  
 

> Een aantal activiteiten staat in de steigers, zodra het weer mag, kunnen die van start gaan. O.a. Walk-In 

Closet (studentengroep), de maandelijkse borrel, theater- en bioscoopbezoek. 

 

Jaarrekening en verslag kascommissie 
 

> De penningmeester, Liesbeth Verhagen, geeft een toelichting. 
 

> De inkomsten van de vereniging bestaan uit (een deel van) de contributies van de leden en de bijdrage die 

scholen betalen aan de voorlichting. 
 

> De voorlichtersgroep is in principe budgetneutraal. De overige inkomsten bedragen € 6.000. Hier worden alle 

werkgroepen van betaald. 
 

> De contributies zijn hetzelfde gebleven, de inkomsten van de voorlichting zijn minder, doordat er door 

corona amper voorlichtingen zijn gegeven. Maar ook de uitgaven van de voorlichting waren daardoor 

minder. 
 

> Totaal is er zelfs een winst van € 661,02 gemaakt! 
 

> De balans is gecontroleerd door de kascommissie (P. Prins en A. Groeneveld) en is goedgekeurd. 

 

 

 



Begroting 2021 en kascommissie 2021 
 

> Nikki Vos merkt op: de voorlichters zijn budgethouder van de eigen inkomsten. De voorlichters krijgen een 

vergoeding voor elke voorlichting die ze geven. De coördinatoren doen veel meer werk, die zouden eigenlijk 

ook betaald moeten krijgen. Paola vult aan dat de nieuw ontwikkelde methode zeker zestig uur werk is 

geweest, vnl. voor Andrea en Nikki. 
 

> Liesbeth merkt op dat het COC een vrijwilligersorganisatie is, dat is onze basis/karakter. 
 

> We hebben als bestuur een uitzondering gemaakt voor de voorlichters, omdat die veel uren maken. 
 

> Bij incidentele projecten kunnen we dat per keer bekijken. 
 

> Peter Buschman merkt op dat we deze discussie vaker hebben gevoerd. Er is nu wel een kleine vergoeding 

voor de trainingscoördinator. 
 

> Jos Ahlers merkt nog op dat nieuwe projecten ook een projectsubsidie aankunnen vragen via COC 

Nederland, bij het Bob Angelo-fonds. 
 

> Over de begroting 2022: Liesbeth heeft een rondje gemaakt langs de coördinatoren met de vraag: wat heb 

je nodig? 
 

> We zijn daar ruimhartig in geweest. De activiteiten draaien nog steeds niet, het begrote tekort gaan we 

daardoor niet halen. 
 

> In de toekomst kan dat niet meer en zullen we naar andere inkomstenbronnen moeten kijken. 
 

> Hans Huisman merkt op dat het budget voor Social media is verhoogd. Liesbeth: omdat we dat nu 

professioneel aanpakken (op uurbasis) 
 

> Onze vaste lasten lopen gewoon door. Onduidelijk is nog of we een bijdrage geven aan een werkgroep die 

zich in Velsen bezig houdt met acceptatie van lhbti'ers in de sport. 
 

> Jos merkt nog op dat er in de (in het najaar te verschijnen) Roze glossy een pagina-grote advertentie van 

ons komt, die gericht is op ledenwerving. 
 

> Andrea: we hebben als voorlichters naast het ontwikkelen van de module ook gekeken naar Facebook en 

een eigen website. Jong & Out is goed bezig op Instagram. 
 

> Graag in de Glossy ook een advertentie met een oproep voor voorlichters. 
 

> Jos stelt voor een bijeenkomst te organiseren met alle partijen die actief zijn - of willen worden - op Social 

Media. 
 

> Mike stelt voor om een WhatsApp-groep in het leven te roepen over het gebruik van Social Media, voor 

mensen die dat willen. 
 

> Els Schoonbergen (vrijwilliger Roze Salon): de Glossy zal in een oplage van 1.000 uitkomen. Daarbuiten zal 

dus ook ingezet moeten worden op het werven van vrijwilligers en leden. 
 

> Jos merkt nog op dat ook vanuit COC Nederland ingezet zal gaan worden op ledenwerving. 



> Ten slotte: Paola Prins en Anna Groeneveld willen nog een keer de kascommissie bemensen. Niemand heeft 

hier bezwaar tegen. 
 

> De vergadering verleent de penningmeester decharge. 

 

WVTTK 
 

> De voorlichters hebben een filmpje gemaakt ter intro en extro bij de voorlichtingslessen. Hierin komen een 

aantal BN'ers aan het woord. Nikki laat het filmpje zien. Heel erg leuk! COC Nederland is ook 

geïnteresseerd in het filmpje. De voorlichters gaan er eerst zelf mee proefdraaien. 
 

> Jos: vergeten te vermelden dat ons bestuurslid Marc Hillebrink afwezig is, hij heeft een online webinair over 

lhbti in de sport bij de gemeente Velsen. 

 

Uitreiking Roze Pluim 2021 
 

> Het bestuur heeft besloten dit jaar twee Pluimen uit te reiken. De eerste is voor Paola Prins, voor alles wat 

ze de afgelopen jaren heeft gedaan voor de voorlichting. De tweede pluim is voor Leonie Kooij. Leonie is 

jaren penningmeester geweest van het bestuur van COC Kennemerland en daarna is ze nog een aantal 

jaren actief geweest in de activiteitencommissie. 
 

> Els kondigt aan dat er ook een bloemetje bij hoort, dat zo spoedig mogelijk naar hun toe zal komen! 
 

> Paola: trots op de Roze Pluim! Is voor alle voorlichters. 
 

> Leonie: Voelt zich vereerd en had dit niet verwacht. Als penningmeester heeft ze zelf jarenlang de Roze 

Pluim gekocht! 

 

Rondvraag 
 

> Peter Buschman: in de Leidsebuurt is men - na het wederom vernielen van de Regenboogvlag van het 

Badhuis - een crowdfundingsactie gestart om Regenboogvlaggen te kopen voor inwoners van de wijk. Deze 

actie was zeer succesvol! 
 

> Nikki: graag bij de volgende ALV, mocht die weer via Zoom zijn, bij ieders naam de aanspreekvorm van een 

ieder zichtbaar te hebben. 
 

> Ayold Fanoy: Hoe staat het met de plannen van de regenbooggemeente Heemstede? Jos antwoordt dat die 

stilliggen. En formeel is Heemstede geen Regenbooggemeente, daar is het inwonersaantal te klein voor. 

Ayold merkt op dat er inderdaad weinig van de grond komt, de gemeente wil alles aan de doelgroep 

overlaten een neemt geen enkel initiatief helaas.  

 



Sluiting 
 

> De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid. 


