Bij deze notulen van 27 juni 2018 zijn, i.v.m. de AVG-wet, enkele namen weggelaten. Deze namen
zijn terug te vinden in een ander besloten document.
Aanwezig bestuur:
Odin Westen (Voorzitter), Tamara van Bogaert (Bestuurslid Communicatie), Cyril Laugs (Bestuurslid
Jongeren), Joop Renkers (Bestuurslid Ouderen), Peter Reinders (Bestuurslid Biculturele lhbti's en
ad-interim Secretaris), John Niessen (Bestuurslid Diversiteit).
Aanwezig leden:
14
Verhinderde leden:
3

1. Opening ALV 27 juni 2018
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom. Afgelopen maart is
mede-oprichter en oud-voorzitter Gé van der Aa overleden. COC Limburg neemt 1 minuut stilte in
acht. Voorzitter Odin Westen bedankt de aanwezigen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Het bestuur wijst erop dat in de voorjaarseditie van de ALV de jaarverslagen en de jaarrekening
(inclusief begroting) worden voorgelegd.
De voorzitter vraagt of iemand nog opmerkingen en/of vragen heeft. Er is één opmerking: het
toevoegen van afmeldingen in de nieuwe notulen en in de oude notulen.

2. Mededelingen
Mededelingen van het bestuur:
In april is er afscheid genomen van secretaris Esther Breukers. Het bestuur bedankt Esther Breukers
voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger en bestuurslid.
Penningmeester (Rick Wezeman) is wegens ziekte vervangen door Tamara van Bogaert. Zij neemt
de honneurs waar van het penningmeesterschap.

3. Inhoudelijk jaarverslag
Het jaarverslag zal worden toegelicht door bestuurslid jongeren (Cyril Laugs):
Organisatie:
De organisatie telde 260 leden, en aan het einde van het jaar bijna 300. 130 leden zijn ook vrijwilliger.
Op het gebied van personeel, COC Limburg had een vrijwilligerscoördinator in dienst. Daarnaast had

1

COC te maken gehad met de ziekte van 2 oud-medewerkers. Het is niet gelukt op de functie van
projectondersteuning te vullen.
Inhoudelijk Jaarverslag
Bestuurslid jongeren (Cyril Laugs): vat samen per pijler wat er in het jaarverslag van 2017 staat. De
leden hebben een aantal opmerkingen en vragen per pijler:

Jongeren - Dionyx - Jong & Out - VSL:
Opmerking publiek: Geeft aan dat het een optie is om de scholen, waar voorlichting is gegeven, te
benoemen in de bijlage.
Opmerking publiek: Vraagt zich af waarom er weinig opkomst is bij de activiteiten van de Roze
Plussers. Bestuurslid Joop geeft aan dat het niet duidelijk is. Er is voor persoonlijk contact gezorgd.
Joop geeft aan dat het een lastige doelgroep is om te bereiken.

Transgender Limburg:
Opmerking publiek: Worden de voorlichtingen van TGL samen gegeven met Veilige School Limburg,
of betreffen het extra voorlichtingen? Transgender Limburg coördinator (Kathelijn) geeft aan dat er
voorlichting aan VSL wordt gegeven, en dat zorginstellingen en begeleiders worden benaderd.
Opmerking publiek: geeft aan dat er iets niet klopt bij een opmerking die TGL maakt betreffende
discriminatie en Stichting Meer dan Gewenst. Er wordt besloten om de zin anders te formuleren of te
schrappen uit het jaarverslag. De verwoording komt niet goed tot zijn recht.

Bicultureel: Cocktail
Opmerking publiek: Er is door Cocktail een excursie naar kerken georganiseerd, hoe zit dat in elkaar?
Peter Reinders en Roel van Gerwen geven aan dat de excursie onderdeel was van een wandeling
door het roze verleden van Maastricht, georganiseerd door Bea Tilanus.

Diversiteit:
Opmerking publiek: Er is onduidelijkheid welke activiteiten, die plaatsvinden in Café Rosé, besloten of
openbaar zijn. John Martin geeft aan dat het café in de toekomst 1x per week opengaat voor
iedereen, maar er zijn nu eenmaal besloten activiteiten georganiseerd door de werkgroepen zelf.
Bestuurslid communicatie moet kijken voor betere communicatie wanneer bezoekers welkom zijn, en
welke activiteiten besloten zijn.
Opmerking publiek: Geeft aan dat de Flirta niet in het jaarverslag staat. Het bestuur geeft aan dat de
werkgroep moet worden toegevoegd aan het jaarverslag.
Opmerking publiek: Ook de werkgroep Pink Party staat niet in het jaarverslag, wat is de reden dat het
niet is toegevoegd? Het bestuur geeft aan het onderdeel over het hoofd te hebben gezien en wil ook
dit onderdeel nog toevoegen.

2

Opmerking publiek: Geeft aan dat Monumentendag ontbreekt in het verslag. Bestuurslid (John
Niessen) geeft aan dat dit vermeld staat onder de naam Parcours.

Overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. het jaarverslag:
Opmerking publiek: Wellicht een toevoeging om de activiteiten van de regenboogambassadeurs te
vermelden.
Opmerking publiek: Kaart het diversiteitspact aan en vraag meer ondersteuning bij raadsfracties. Het
diversiteitspact komt niet terug in het collegeprogramma.
Opmerking voorzitter (Odin Westen): Er is weinig gedaan met de regenboogambassadeurs in 2017
vanwege andere prioriteiten. Bestuurslid ouderen (Joop Renkers) gaat het onderdeel van
regenboogambassadeurs oppakken en met hen om de tafel zitten. In het jaarverslag van 2018 zal
aandacht worden besteedt aan de regenboogambassadeurs.
Bestuurslid ouderen (Joop Renkers):
Voorzitter (Odin Westen), roept de ALV op tot vaststelling van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt
vastgesteld met de toevoegingen van de werkgroep Flirta, Pink Party en een aantal wijzigingen m.b.t.
formulering.

Punt 4. Kascommissie en Punt. 5 Jaarrekening, worden omgewisseld.
4. Jaarrekening
Ad-interim-penningmeester (Tamara van Bogaert) doorloopt de jaarrekening.
Opmerking publiek: Huur van het pand zou ontbreken. Bestuur geeft aan: de huur van het pand is wel
meegenomen in de jaarrekening.
Opmerking publiek: Is de exploitatiesubsidie een vermindering op de kosten? Boekhouder (Philippe
Courbois) geeft aan: de kosten van het pand gaan omhoog, maar de subsidie gaan niet omhoog.
Opmerking publiek: Is het zo dat er 10.000 euro terugbetaald moet worden?
Opmerking publiek: Vraagt zich af of de Pink Party 2500,- negatief staat. Er wordt geen winst
behaald, waaruit wordt de Pink Party gefinancierd? Bestuur geeft aan dat de laatste editie van de
Pink Party en de ALV uit reserves zijn gehaald. Ad-interim-penningmeester geeft uitleg.
Bestuurslid ouderen: N.a.v. opmerkingen publiek over de boekhouding, geeft het bestuurslid aan dat
dit een nieuw beleid is van COC Nederland. Doordat iedereen dezelfde boekhouding gebruikt, wordt
alles transparanter.
Opmerking publiek: Geeft aan dat de balans vorig jaar positief was, maar nu negatief. Waarschuwt
het bestuur hiervoor.

Voorzitter (Odin Westen): Stelt de jaarrekening vast.
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5. Kascommissie
Kascontrole: Estelle Eestermans & Jean Delhoofen hebben samen met Philippe Courbois de
jaarrekening gecontroleerd. De kascommissie is tevreden over de controle. In de vorige ALV werd
gesproken over het afschaffen van de kascontrole. Er is besloten de controle voorlopig te handhaven.
De controle geeft een goede indruk bij de financiers van COC Limburg. Het verzoek is om de
kascontrole aan te houden.
Voorzitter (Odin Westen): Stelt, middels de kascontrole, de controle van de jaarrekening vast en het
aanhouden van de kascontrole.

6. De rondvraag:

Opmerking publiek: M.b.t. Roze Zaterdag Venlo-Krefeld, met welke activiteiten houdt COC zich
bezig? Hoe zit het met de internationale samenwerking in Duitsland. Het bestuur geeft aan geen
vaste samenwerkingscontacten te hebben met lhbti-organisaties in Duitsland. M.b.t. Roze Zaterdag
geeft bestuurslid jongeren uitleg. Voorzitter (Odin Westen): COC Limburg haakt in op Roze Zaterdag,
maar voert niet de regie.
Opmerking publiek: Vergt wat moeite om contact te leggen met andere partijen over de grens heen.
Opmerking publiek: Roze Kermis in Geleen, wellicht in agenda van COC Limburg zetten. Voorzitter
(Odin Westen) geeft aan dat dit iets is voor de werkgroep Pr.

7. Sluiting:
Voorzitter (Odin Westen) bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en betrokkenheid. Hij nodigt
iedereen uit voor een drankje na afloop aan de bar.
Odin sluit de ALV.
Nawoord: Bestuurslid diversiteit (John Niessen), bedankt Lux ad Mosam voor het gebruiken van de
locatie.

4

