
Notulen ALV 6 juli 2022 van COC Rotterdam

Aantal aanwezigen: 14 leden volgens presentielijst

Aanwezigen vanuit het bestuur: Arjan Beune (voorzitter), Leon Houtzager (secretaris) en Marcel van

Helden (penningmeester)

1. Opening

Verschillende stukken waren laat online beschikbaar. Graag aandacht hiervoor. Het bestuur zegt toe

in het vervolg de stukken eerder beschikbaar te hebben.

2. Vaststellen agenda

De voorliggende agenda wordt vastgesteld

3. Notulen vorige vergadering 22 september 2021

De notulen waren te laat online gekomen. Daardoor konden de aanwezigen zich hier niet goed op

voorbereiden. De notulen van de ALV van 22 september worden in de volgende ALV behandeld en

vastgesteld.

4. Verslag bestuur, stand van zaken werkplan 2022

Het verslag wordt ter plekke toegelicht. Er is uitgebreid gesproken over de ongelukkige route van de

Pride March op Roze Zaterdag. Er werd namelijk alleen langs de Maas gelopen en niet door het

centrum. Arjan geeft aan dat hij deze mening deelt en dat er vanuit de organisatie van alles is gedaan

om de route door het centrum te krijgen. Maar door de vele evenementen die dag gecombineerd

met de markt op de Binnenrotte, kwam volgens de gemeente de veiligheid in het geding. We hebben

onze bezwaren kenbaar naar de gemeente en door de vergunning voor de Pridemarch vroeger aan te

vragen gecombineerd wellicht met de march zondag te lopen in plaats van zaterdag, is dit probleem

hopelijk te voorkomen.

5. Jaarstukken 2021: - Jaarverslag 2021 – Financiële stukken 2021 - Verslag kascontrolecommissie

Het jaarverslag is besproken en vooralsnog niet akkoord. Er zijn 2 grote punten die de ALV anders wil:

- de verslaglegging in het jaarverslag omtrent de acties rond Dominee Kort en de gehouden

demonstratie in Krimpen a/d IJssel te beperken tot het deel waar COC Rotterdam zelf voor

verantwoordelijk is.

- de activiteiten van de werkgroepen dienen een prominentere plek en meer toelichting te

krijgen.

In de volgende ALV zal het jaarverslag 2021 opnieuw worden aangeboden.



De kascontrolecommissie, bestaande uit Tineke Teunen en Marnix Kemme, heeft een advies

opgesteld met aanbevelingen. Over het algemeen is de kascontrolecommissie tevreden over de

boekhouding en doet de vergadering het voorstel om akkoord te gaan met het financiële jaarverslag.

6. Decharge verlenen aan het bestuur

De ALV geeft decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid en complimenteert hen

en alle vrijwilligers met de mooie resultaten die zijn bereikt.

7. Terugrapportage werkgroep Gorinchem (Maarten Venhovens)

Maarten laat via een powerpoint presentatie zien wat er allemaal is gedaan in de regio Gorinchem.

Hij geeft hierbij aan dat lokaal geld ook lokaal wordt besteed en geen “Rotterdams”-geld naar

Gorinchem gaat of vice versa. De ALV is onder de indruk van de mooie resultaten die in korte tijd zijn

bereikt in Gorinchem en spreekt waardering uit voor de werkgroep Gorinchem.

8. Voorstel Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk reglement behoeft discussie, maar de tijd ontbreekt daarvoor op de vergadering.

Aanwezige leden hebben inhoudelijke opmerkingen en hebben voorstellen om de leesbaarheid te

vergroten.. Voor de voortgang is het noodzakelijk om tenminste één artikel goed te keuren en vast te

stellen. Namelijk de procedure over het (her)benoemen van nieuwe bestuursleden. Daar voorziet de

huidige statutaire regelgeving onvoldoende in. Na toelichting wordt dit artikel akkoord bevonden en

vastgesteld.

Vrijwilligers die input willen leveren op het Huishoudelijk Reglement kunnen zich melden bij Peter de

Lang. Hij vormt een kleine commissie ter voorbereiding op de volgende ALV, waarbij een aangepast

Huishoudelijk Reglement ter stemming voor zal worden gelegd. Marnix Kemme, Wil Chaulet, Peter de

Lang en Marcel van Helden zullen de commissie vormen.

9. Rondvraag

Jan Geerink vraagt om medewerking bij de organisatie van een expositie in het kader van het lustrum

COC Rotterdam 75 jaar. Er wordt ruimte gezocht voor een nogal expliciete binnen-expositie over

seksualiteit en seksbeleving van transpersonen. Gerard wil met Jan kijken naar mogelijkheden die

VINN heeft.

Daarnaast stelt Jan vast dat van de organisatie van het voorgestelde Zero Flags Project, die aan

Rotterdam Pride was overgedragen, niets terecht is gekomen. Voorgesteld wordt deze expositie

alsnog in het voorjaar van 2023 zelf uit te voeren.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit nog te blijven voor een drankje.

Bestuur COC Rotterdam


