
Notulen: Algemene Ledenvergadering  
van COC Rotterdam   
 

Datum: dinsdag 28 september 2021 van 20:00 tot 21:00 

Locatie: FERRY Store B.V. (Westblaak 127, 3012 KJ Rotterdam) 

Aanwezigen: Arjan Beune (voorzitter), Leon Houtzager (secretaris), Marcel van Helden 

(penningmeester), Mats Bergman-de Zwart, Jeroen van Oosten, Peter de Lang, Jan Geerink, R. van 

Pesch, Theodoor Gruul, Kees van de Veer, Cok Troost, Hans Bakker, Ellen Schouten, Sjoerd van 

Wijngaarden, Mark Siep, Eyasu Balcha, Gretchen van ’t Veen.  

 

1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent de vergadering om 20:06. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De leden gaan akkoord met de voorgestelde agenda. 

 

3. Ingekomen stukken of mededelingen 

De voorzitter stelt vast dat er geen ingekomen stukken of mededelingen zijn. 

 

4. Update vanuit het bestuur 

De voorzitter vertelt dat bestuursleden Jacques Geenen en Brenda Nieuwenhuijse hebben 

besloten terug te treden uit het bestuur. Jacques wegens gezondheidsredenen en Brenda 

wegens positieve veranderingen in haar leven. 

 

5. Vaststellen van het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 

De secretaris geeft een korte samenvatting van het jaarverslag van 2020, welke is te vinden 

in de toegezonden stukken. 

 

Cok Troost verzoekt de secretaris om de namen te verwijderen van de personen die een 

tekst hebben aangeleverd voor het jaarverslag. De secretaris gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter verzoekt de leden akkoord te gaan met het jaarverslag van 2020 en deze 

officieel vast te stellen, in acht nemend de eerder voorgestelde wijziging. De leden gaan 

hiermee akkoord. 

 

De penningmeester geeft een korte samenvatting van de jaarrekening van 2020, welke is te 

vinden in de toegezonden stukken. 

 

De kascommissie geeft verslag en stelt voor om akkoord te gaan met de jaarrekening en 

decharge te verlenen aan het bestuur. De leden gaan hiermee akkoord. 

 



6. (Her)benoemen leden van de kascontrolecommissie 

De voorzitter vraagt of er nog leden zijn die willen plaatsnemen in de kascommissie. Geen 

geïnteresseerde meldt zich aan. 

 

De voorzitter verzoekt om de huidige leden van de kascommissie te herbenoemen. De leden 

gaan hiermee akkoord. De voorzitter feliciteert de kascommissie namens het bestuur. 

 

7. Vaststellen van het Werkplan 2022 en Begroting 2022 

De secretaris geeft een korte samenvatting van het werkplan voor 2022, welke is te vinden in 

de toegezonden stukken. 

 

De voorzitter doet een algemene oproep aan de leden om te overwegen of zij zich willen  

inzetten voor COC Rotterdam als vrijwilliger. 

 

Een vraag komt vanuit de leden of Roze Zaterdag op 18 juni of 25 juni zal plaatsvinden. De 

voorzitter antwoordt dat 18 juni het meest waarschijnlijk is. 

 

Eyasu Balcha geeft complimenten voor het werkplan en vraagt of het bestuur aan het 

werkplan nog iets over voorlichting kunnen toevoegen. De voorzitter, die tevens ook als 

vrijwilliger actief is bij voorlichting, gaat hiermee akkoord. 

 

Een verzoek komt vanuit meerdere leden of de route van de Rotterdam Pride March 

beter/anders kan op meer prominente plekken. Daarnaast zouden we volgens de leden ook 

meer geluid mogen maken en de demonstratie moeten gebruiken om een eis te stellen aan 

de gemeente. De voorzitter antwoordt dat we de Rotterdam Pride March op het laatste 

moment moesten organiseren, omdat Rotterdam Pride kort van tevoren liet weten dat zij 

het niet zouden doen. De routemogelijkheden waren daardoor beperkt, maar we zullen de 

verbeteringen voor volgende keer meenemen. 

 

Eyasu Balcha vraagt of de werkgroepen in Gorinchem en Vlaardingen gebruik maken van de 

subsidie die wij krijgen van de gemeente Rotterdam. De voorzitter antwoordt dat zij zelf 

subsidie krijgen vanuit hun eigen gemeenten en alleen deze gebruiken. 

 

Mats Bergman-de Zwart vraagt hoe de werkgroepen in  Gorinchem en Vlaardingen de kosten 

zullen verantwoorden naar de leden. De voorzitter antwoordt dat ze een eigen jaarverslag en 

werkplan zullen opstellen. Gorinchem heeft al een verslag en plan opgesteld. Vlaardingen 

moet nog opgericht worden en zal zijn eerste verslag en plan volgend jaar delen. De 

penningmeester voegt toe dat we samen met de werkgroepen een contract hebben 

opgesteld en getekend, met daarin duidelijke afspraken. 

 

Cok Troost vraagt waarom zij geen eigen COC afdeling oprichten. De voorzitter antwoordt 

dat zij onder het werkgebied van COC Rotterdam vallen en zelf besloten hebben het fijn te  

vinden om onder de vlag van COC Rotterdam te opereren. Dan hoeven zij zelf geen bestuur 

samen te stellen of de administratie te doen, waardoor zij zich volledig kunnen focussen op 

hun werkzaamheden. 

 

De voorzitter voegt toe dat het bestuur niet voor alle gemeenten een aparte werkgroep 

zullen opstarten, want dat zou het huidige bestuur in verband met de werkdruk niet 



aankunnen. We zullen het per aanvraag bekijken wat mogelijk is. Er loopt op dit moment een 

verzoek vanuit Krimpen aan den IJssel. 

 

Jan Geerink geeft een korte samenvatting over het 75-jarig jubileum dat COC Rotterdam in 

2022 zal gaan vieren en waarvoor hij een apart plan heeft geschreven, welke is te vinden in 

de toegezonden stukken. Het plan is gebaseerd op drie pijlers: We hebben vrijwilligers nodig 

voor input en organisatie, we willen door het jaar heen zichtbaarheid in de stad en een groot 

eindmanifestatie en -feest in het stadhuis. 

 

De voorzitter verzoekt de leden om akkoord te gaan met het werkplan voor 2022 en deze 

officieel vast te stellen. De leden gaan hiermee akkoord. 

 

De penningmeester geeft een korte samenvatting van de begroting voor 2022, welke is te 

vinden in de toegezonden stukken. We hebben reserves opzij gezet voor de viering van ons 

75-jarig jubileum. Ten tijde van de coronamaatregelen hebben we geld kunnen besparen 

voor dit doel en de gemeente zal het bovendien financieel steunen. 

 

Cok Troost vraagt of er ook geld apart is gezet voor Roze Zaterdag. De penningmeester 

antwoordt dat dit onder het 75-jarig jubileum valt. 

 

De voorzitter verzoekt de leden om akkoord te gaan met de begroting voor 2022 en deze 

officieel vast te stellen. De leden gaan hiermee akkoord. 

 

8. Rondvraag onder de leden 

Jan Geerink vraagt of het bestuur verder kan met drie leden, nu twee hebben besloten terug 

te treden. De voorzitter antwoordt dat versterking natuurlijk welkom is, maar dat we met zijn 

drieën goed in staat zijn om het bestuur voort te zetten. Een benoeming van nieuwe 

bestuursleden is op dit moment in principe niet nodig volgens de voorzitter. 

 

De  voorzitter meldt dat, mits de coronamaatregelen dat toelaten, er weer een 

nieuwjaarsbijeenkomst zal worden georganiseerd in Dudok. 

 

9. Sluiting van de vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:46. 


