Notulen ALV (voorjaar) 18 juni 2019

Aanwezig bestuur:
Odin Westen (voorz.), Jaison Blok (secretaris, penn. a.i. ), Peter Reinders
Aanwezig leden:
John Huijnen, Marjo Coumans, Peter Vennekens, Elly van Domburg, John Martin, Estelle
Eestermans, Roel van Gerwen, Kathelijn Vriezen, Rahatul Abdia, Simone Knops, Tamara van
Bogaert, Roy Bleser, Mark Schröder.
Verhinderde leden:
Peter van Boekhold, Jan Karel Bolleman, Gerrit-Jan Meulenbeld.
1. Opening door voorzitter
Het is 20:00 uur, de voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
De secretaris, Jaison Blok, vermeldt dat in tegenstelling tot eerder aangegeven deze
ALV aspirant l penningmeester Thijs van Dijk niet zal worden voorgesteld. Thijs
heeft zich i.v.m. ziekte afgemeld voor de ALV.
Ook vermeldt Jaison dat de notulist geluidsopnamen maakt. Deze mededeling is
gedaan in relatie tot de AVG. Geen van de aanwezigen hadden hier bezwaar op.
2. Vaststellen agenda
Door het ontbreken van Thijs van Dijk worden punten 6,7 & 9 opgeschort en
opgeschoven naar ALV in het najaar in September 2019.
3. Mededelingen
John Niessen, algemeen bestuurslid, heeft besloten af te treden. Vanuit deze positie
wilt het bestuur van COC Limburg John bedanken voor zijn inzet als bestuurslid en
veiligheidscoördinator de afgelopen jaren, maar ook als vrijwilliger. Er zal op een later
stadium passend afscheid genomen worden van John.
4. Concept notulen ALV 20 november 2018
Jaison Blok vraagt of er op of aanmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV.
V: Peter Vennekens vraagt waarom in de notulen personen niet per naam genoemd
zijn. Dit zorgde voor verwarring en onduidelijkheid.
A: J aison legt uit dat vorige ALV er personen waren die er bezwaar op hadden om in
de notulen genoemd te worden.
De voorzitter stelt voor om om na te vragen of iemand bezwaar heeft bij deze ALV.
Niemand had hier bezwaar op.
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Geen verdere vragen.
Notulen werden vastgesteld om 20:07u.
5. Inhoudelijk jaarverslag 2018
Jaison geeft aan dat het jaarverslag een document is waarmee COC Limburg zich
kan verantwoorden over het afgelopen jaar naar de ALV en de Provincie toe.
Jaison Blok geeft een korte doorloop van de grootste activiteiten in het jaar 2018 van
de verschillende werkgroepen. Hierbij worden de verschillende pijlers doorgesproken
en wat iedere pijler heeft gedaan en heeft bereikt in 2018.
Vragen en opmerkingen:
V: Peter Vennekens geeft aan dat in de presentatie van het verslag niks genoemd is
van politieke activiteiten en het diversiteitspact.
A: Odin legt uit dat het diversiteitspact wel is uitgevoerd en dat hier waarschijnlijk
een vervolg op komt. Het Regenboogambassadeursproject krijgt nog een vervolg. De
structuur daarvan wordt op de schop genomen. Dit zal waarschijnlijk in het najaar
van 2019 of in 2020 gebeuren.
Jaison voegt daar aan toe dat dit jaarverslag voornamelijk voor de Provincie is en dat
de politieke activiteiten voornamelijk uit gemeentesubsidies gefinancierd worden, en
deze hebben losse verslagen.
Geen verdere vragen.
Jaarverslag is vastgesteld om 20:17u.

6. Verslag kascontrolecommissie en de jaarrekening 2018
De kascontrolecommissie bestond uit Bea Tillanus en Estelle Eestermans.
De accountant heeft de jaarrekening nagekeken en een accountantsverklaring
verleend. Daarna heeft de kascontrolecommissie met de toenmalige administrator,
Philippe Courbois, aan tafel gezeten en hij heeft eventuele vragen beantwoord.
Estelle merkt op dat het best veel werk was, maar de kascontrolecommissie is op
zich tevreden.
De commissie heeft decharge verleend aan het bestuur.
Jaison Blok geeft een korte uitleg van de jaarrekening en van bepaalde punten.
Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen. .
V: Peter Vennekens vraagt waarom de projectkosten van de regenbooggemeenten
Roermond en Weert niet vermeld staan.
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A: Jaison Block laat het antwoord over aan Tamara van Bogaert. Tamara legt uit dat
Roermond en Weert sinds vorig jaar zich als Regenbooggemeenten hebben
uitgeroepen. Dan komen de subsidiegelden beschikbaar voor deze gemeenten.
2019 geld beschikbaar wordt in deze gemeenten. Momenteel is COC Limburg in
bespreking met deze gemeenten en helpt de gemeente Weert met het Weert
Respecteert-project. Maar we gaan voor 2019 en 2020 meer met beide gemeenten
samenwerken.
Tamara vraagt of dit antwoord voldoende is, waarop Peter ja antwoordt.
Geen verdere vragen.
De jaarrekening wordt vastgesteld om 20:30u.
7. Rondvraag
V: John Huijnen vraagt of Thijs van Dijk afgelopen periode al werk heeft gedaan als
aspirant bestuurslid.
A: O
 din vertelt dat Thijs pas zeer kort bij de organisatie is. Hij zal nu beginnen met
mee te lopen, tot de volgende ALV.
V: John Huijnen vraagt of Thijs dezelfde beoogde penningmeester is als bij vorige
ALV.
A: Odin antwoordt hier nee op en legt uit dat de persoon vermeld bij vorige ALV een
ander persoon is. Deze heeft uiteindelijk ervoor gekozen om geen penningmeester te
worden i.v.m. de afstand die deze persoon moest afleggen tot COC Limburg.
Geen verdere vragen.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezige voor hun input en sluit de ALV om 20:32u.

Notulist: Mark Schröder
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