
1 
 

NOTULEN ALV 11 november 2019 (concept) 

Locatie: De Kroon, Langegracht 65 te Leiden 
 

Opening 20:02 uur 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de ALV met een kort welkom.  

 

Mededelingen 

De voorzitter meldt de volgende afmeldingen: 

• Ivo van Spronsen 

• Malika Koet 

• Alex v/d Slot  

 

2. Agenda 

De voorzitter neemt kort de agenda door en vraagt of er nog bijzonderheden, 

toevoegingen of opmerkingen zijn. Er volgen geen opmerkingen. Agenda wordt 

vastgesteld.  

 

3. Notulen ALV 20 mei 2019 

 

Opmerking van de penningmeester: punt 3, pagina 1 2018 moet zijn 2019. 

Geen verdere opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 

 

4. Begroting 2020 en subsidieaanvragen  

 

De penningmeester (PM) neem de begroting van 2020 door voor de ALV. Geeft specifieke 

toelichting over het ontbreken van de regenboogsubsidie over 2018 en de gesprekken over 

2019 en 2020. In 2018 heeft de gemeente ook geen gelden ontvangen van het Rijk en de 

gemeente heeft besloten dit ook niet uit eigen kas te verstekken. 

Subsidie voor 2019 wordt gedeeltelijk toegekend. De subsidie voor 2020 zal aanzienlijk 

verlaagd worden omdat de gemeente meent dat COC Leiden teveel vermogen heeft. 

 

Vraag van Niels: ‘Is een gedeelte van het EV naar een voorziening gegaan?’  

Antwoord PM: ‘Ja, dit is op de eerdere begrotingen al meegenomen. Hierover is de 

gemeente nog op aan het studeren. Het huidige contact met de desbetreffende 

beleidsmedewerker verloopt stroef.’ De voorzitter stipt specifiek nog aan dat zij haar 

professionele functie hier i.v.m. belangenverstrengeling niet voor inzet. 

 

In de gepresenteerde begroting zijn de meevallers groen belicht en de tegenvallers rood 

belicht. De penningmeester gaat alle posten langs voor de aanwezigen. 

 

Er volgt een vraag van Madelon over deze vormgeving. Penningmeester geeft aan dat 

betalingen vaak een kwartaal eerder worden geboekt dan dat de opbrengsten worden 

geboekt. De penningmeester neemt ook de kostenposten door. De grootste wijzigingen zijn 

het verlagen van het binnengekomen subsidiebudget en het wegvallen van de 
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voorlichtingscoördinator die op ZZP-basis werd betaald. Deze functie is inmiddels vervuld 

door een vrijwilliger. 

 

Vraag van Jeroen: ‘Waarom probeer je voor de begroting van 2020 niet op 0 te komen i.p.v. 

een begroting met een negatief resultaat?’ 

Antwoord PM: ‘De penningmeester heeft met iedereen rekening te houden. Eventueel de 

knip dichthouden kan effectief alleen op de werkgroepen (red. dat alle werkgroepen minder 

geld krijgen). Het heeft niet de voorkeur om hier bij voorbaat op te bezuinigen en de insteek 

is hier realistisch in te zijn. 

 

Vraag van Madelon: ‘Waarom ontbreekt het EV [Eigen Vermogen]?’ 

Antwoord PM: ‘Dit betreft een begroting. De balans volgt met de voorjaars ALV komende 

mei 2020.’ PM pakt er voor de beeldvorming de balans van 2018 bij. 

 

Vraag van Roos: ‘Wordt er met het EV nog iets gedaan?’ 

Antwoord PM: ‘Het staat op een spaarrekening, meer niet. De penningmeester legt de vraag 

terug bij de ALV wat we er eventueel mee zouden willen doen. Hier wordt kort over 

gesproken. Felix oppert dat ondanks dat het een reserve is, we inderdaad vermogend zijn. 

Roos oppert dat een reserve wel een doel heeft. De penningmeester geeft aan dat de 

reserve (het EV) als doel heeft de maatschappelijke activiteiten nog 5 jaar voort te kunnen 

zetten mochten de inkomsten (uit de horeca) wegvallen. 

Voor de gemeente is dit een punt van aandacht, het betreft een inhoudelijke discussie over 

financiele reserves. 

 

Vraag van Felix: ‘Het blijft een grote som geld, dekt dit niet meer dan 5 jaar?’ 

De penningmeester laat een korte berekening los op en de ALV bekent dat met deze 

berekening, de activiteiten inderdaad 5 jaar nog net te vangen zouden zijn. Madelon geeft 

aan, een buffer een fijne gedachte te vinden. Felix geeft aan persoonlijk geen heil te zien in 

het behouden van een relatief grote som geld en deze als het ware op te potten, maar zou 

juist willen zien dat dat geld in projecten wordt gestoken die de doelstellingen van COC 

Leiden onderschrijven. 

 

Vraag van Jeroen: ‘Is het dan eventueel niet een idee om dan de bufferperiode te verlagen 

naar 2 of 3 jaar, want als het als de horeca mocht wegvallen, hoe lang ben je dan nog 

relevant?’ Een vergelijking wordt getrokken met Triodos bank die projecten met vergelijkbare 

visie bekostigt. Er volgt een korte discussie over of we onze visie zouden moeten 

bijschaven, gegeven de financiele situatie. 

 

Jeroen oppert een optie om een discussie te starten over wat COC Leiden doet met de 

bestemmingsreserves. Voorzitter stelt voor om hier mensen voor uit te nodigen om de 

discussie hierover verder te voeren. Bert voegt toe dat de uitkomst van deze discussie 

eventueel in een kort eindantwoord/advies aan het bestuur aangereikt kan worden. 

 

Wim oppert het punt dat de discussie misschien prematuur is, omdat we nu al een verlies 

begroten. Wim vraagt zich af hoeveel we dan nu al van onze reserves zouden moeten of 

kunnen uitgeven. 
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Vraag van Niels: ‘Hoe zetten we het voorgaande gesprek/discussie in de notulen zonder dat 

de gemeente hierover zou kunnen vallen?  

Antwoord van PM: ‘De lijn van de discussie kan neutraal worden genoteerd’.  

 

Voor de discussiegroep melden zich de volgende personen aan: 

Bert, Roos, Felix, Jeroen, Niels. 

 

Vraag van Hans: ‘Wat valt er onder de werkgroep zichtbaarheid?’ 

Antwoord van PM: ‘Hieronder vallen alle activiteiten waarmee we de zichtbaarheid kunnen 

vergoten, bijvoorbeeld bij evenementen als de Peurbakkentocht’. 

 

Vraag van Kees: ‘Hoe kan het voorstel van Expreszo zijn gewijzigd?’ 

Antwoord van PM: ‘Omdat we in de begroting sommige werkgroepen hebben 

samengevoegd.’ 

 

Besluit: De begroting wordt per acclamatie akkoord bevonden.  

 

5. Formeel aftreden penningmeester 

 

De eerste termijn van de penningmeester loopt volgens het aftreedschema af. De 

penningmeester geeft aan opnieuw kandiaat te stellen voor dezelfde functie. Er zijn geen 

andere kandidaten.  

 

Besluit: De huidige PM wordt per acclamatie door de ALV benoemd voor een 

volgende (= tweede) termijn. 

 

 

6. Kascommissie 

 

De kascommisie (KC) bestaat nu uit Wim, Gemma en Jeroen. De voorzitter vraagt of er nog 

mensen nodig zijn voor de KC. Het is goed om er af en toe weer een frisse, nieuwe blik bij te 

hebben maar de commissie geeft aan dat er nu perse mensen bij hoeven te komen. Maar 

het kan zeker helpen. 

 

Vraag van Niels: ‘Mogen dit ook mensen van buiten de vereniging zijn?  

Antwoord van de PM: ‘Gezien de vertrouwelijkheid is het niet wenselijk om hiervoor mensen 

buiten de vereniging voor te selecteren.’ 

 

Vraag van Niekie: ‘Wat is de tijdsinverstering?’  

Antwoord van de PM en leden van de KC: ‘Twee keer per jaar een meeting maar het meeste 

werk zit in het lezen en controleren van stukken en zo nodig schakelen met de 

penningmeester of accountant. De grootste tijdsbesteding valt tussen februari en mei in 

verband met de jaarrekening.’ 

 

Niekie meldt zich aan voor de kascommissie. Applaus volgt. Niekie treedt hierbij toe tot de 

kascommissie. 

 

6a.Ingezonden stukken 
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Er zijn geen ingezonden stukken. 

 

 

7. Vrijwilligersbeleid / Vrijwilligershandboek COC NL 

 

De secretaris geeft een korte uitleg over wat het handboek behelst en hoe dit tot stand is 

gekomen. Momenteel ligt er een conceptversie bij COC NL. Deze zal worden gepresenteerd 

op de komende AV van COC NL op 23 november a.s. en naar verwachting worden 

aangenomen. COC NL gaat het handboek dan met ingang van 1 januari 2020 invoeren. Wij 

zullen het handboek in de voorjaars ALVvan 2020 presenteren. 

 

Opmerking van Niels: ‘Ik zie graag een advies in van wat de vertrouwenspersonen/ 

commissie ervan heeft gezegd ter voorbereiding van de beslissing om het document al dan 

niet aan te nemen.  

Secretaris: ‘Een advies eventueel kan opgevraagd worden bij de desbetreffende commissie 

voor inzage.’  

 

Verdere toelichting door de secretaris volgt: Waarom is er sprake van een “groot” 

document? COC NL heeft dit zo breed mogelijk in willen zetten om het zo volledig mogelijk  

te maken. Lidverenigingen kunnen indien gewenst, eigen zaken in het handboek meenemen 

en een vrijwilliger kan hier (bij de Kroon) de nodige stukken eruit halen. Er zal ook t.z.t. een 

hand-out versie worden uitgebracht. 

 

Vastgesteld: Proces om het handboek na vaststelling in de AV van COC NL, te 

presenteren in de voorjaars ALV van COC Leiden. 

 

 

8. COC Federatiedag 21 september 2019 

 

De voorzitter geeft een korte uitleg over wat de Federatiedag van COC NL inhoudt voor 

degenen die daar niet van op de hoogte zijn (red.: landelijke COC-vrijwilligersbijeenkomst). 

Op de laatste Federatiedag is een aantal vrijwilligers van COC Leiden geweest en hebben 

daar diverse workshops gevolgd. De Federatiedag is ook bedoeld voor landelijke overleggen 

met voor dagelijkse besturen (voorzitters-, secretarissen-, en penningmeesteroverleggen) en 

coördinatoren van specifieke werkgroepen. 

Er wordt nader ingegaan op de verschillende werkgroepen van COC Leiden. 

 

AutiRoze 

De voorzitter haalt aan dat dit jaar voor het eerst AutiRoze van COC Leiden aanwezig was 

op de Federatiedag. Roos legt aan de ALV uit wat de AutiRoze groep is: LHBTI-personen 

die binnen het autisme spectrum vallen. In Leiden is deze groep dit jaar met veel succes 

gestart. De werkgroep heeft zowel gezellige en sociale bijeenkomsten als serieuze 

overleggen. AutiRoze vanuit COC NL is ook erg actief. Roos voelt zich erg gesteund door 

het bestuur en besteedt een speciaal bedankje aan het bestuur. 
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J&O en Expreszo  

Dit waren voorheen twee aparte werkgroepen. Sinds dit jaar zijn deze samengevoegd. 

Onlangs is de eerste bijeenkomst geweest waarbij de groepen elkaar op dezelfde avond 

opvolgen. Ook de coördinatie wordt gezamenlijk opgepakt en zo wordt het laatstelijk 

afwezige Expreszo weer nieuw leven ingeblazen. De penningmeester geeft aan dat het 

mooiste eraan is dat het idee om dit zo in te regelen vanuit de coördinatoren zelf is 

gekomen. 

Gemma geeft aan dat dit waarschijnlijk ook komt doordat een van de doelstellingen is het 

zoeken van verbinding tussen het bestuur en de coördinatoren/vrijwilligers en tussen de 

coördinatoren/vrijwilligers en werkgroepen onderling. 

 

Zonder Stempel 

De groep loopt zeer succesvol. De bijeenkomsten worden druk bezocht. 

 

Transcafé 

Sylvia geeft kort aan dat de groep een wisselende aanwezigheid heeft maar zeker goed blijft 

lopen. 

 

40+ café 

De groep heeft een wisseling van de wacht gehad. Nadat Ria haar coördinatorschap heeft 

neergelegd, heeft een aantal deelnemers besloten zelf de coördinatie op te pakken/over te 

nemen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur Ria nog apart heeft bedankt voor haar 

jarenlange inzet voor de werkgroep en COC Leiden. 

 

COCktail 

Niels geeft aan dat er een nieuwe coördinator aangetrokken is. Ze zijn erg blij met haar 

toevoeging. Er wordt hard gezocht naar een oplossing om het bezoekersaantal weer op peil 

te krijgen. De verwachting is dat dit binnen redelijke termijn weer op peil kan zijn. 

 

Sunday Times 

Gemma: de groep loopt erg goed. Ze proberen erg de verbinding te zoeken vooral met 

jongere vrouwen middels een andere PR inzet. Hiervoor is onlangs zelfs een workshop 

gevolgd op de Federatiedag. Er staan weer leuke evenementen in de komende periode 

gepland. 

 

Politiek 

Felix: ook deze groep loopt goed. Ze zijn erg druk bezig met het aanhalen van contacten 

met de raadspartijen van de gemeente. De voornaamste reden hiervoor is om het imago wat 

COC Leiden in de afgelopen jaren heeft opgedaan wat positiever te krijgen. Dit gaat tot 

zover erg goed. Politiek is onlangs ook op bezoek geweest onder andere in Katwijk en 

Boskoop. 

 

Horeca 

De horeca draait nog steeds gestaag door. Ze krijgen nog steeds veel positieve reacties van 

bezoekers, bijvoorbeeld na een studentenfeest. 
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9. Jaarplan 2020 

De voorzitter haalt aan dat er vorig jaar een jaarplan is gepresenteerd in de ALV met een 

reikwijdte van 2019 tot en met 2020. Tenzij we noodzaak zien om iets te wijzigen of toe te 

voegen zal het jaarplan gewoon blijven gelden zoals vastgesteld. 

 

 

9a. Onderzoeksrapport (extra agendapunt) 

De voorzitter benoemt het onderzoeksrapport. Geeft een korte uitleg over hoe het 

onderzoeksrapport tot stand is gekomen. Op 4 november jl. zijn er tijdens een leden- en 

vrijwillgersavond op 4 thema’s, verschillende projectgroepen samengesteld. De avond werd 

begeleid door een externe procesbegeleider (vrijwillige basis). Op de vier thema’s uit het 

onderzoeksrapport werd nagedacht en werden zaken besproken.  

Een aantal van de deelnemers heeft zich dus voor de projectgroepen opgegeven. Naar 

aanleidingen van de bevindingen van de projectgroepen, zullen er adviezen aan het bestuur 

worden voorgelegd en met de ALV worden gedeeld. 

Voor de projectgroepen kunnen mensen zich nog steeds aanmelden. 

 

Kees meldt zich alvast aan voor het project PR & Communicatie.  

 

 

Rondvraag 

 

• Gerard: ‘De Leidse studenten Ecclesia wordt 2 februari 2020 weer georganiseerd. Dit 

zal een roze dienst/viering zijn die op die dag gegeven wordt. Gerard hoopt dat COC 

Leiden dit in haar eigen netwerk kan aankondigen.’ 

De voorzitter geeft aan dat we dat gaan doen. 

 

• Kees: Coördinator van Expreszo staat op site nog als Rianne. Verzoek om dit aan te 

passen. 

 
• Niekie: Weet dat ze regelmatig bij haar werk in ‘de opvang’ tegen bepaalde zaken 

oplopen, die te maken hebben met onwetendheid of discriminatie van LHBTI-

personen. De opvang heeft daarom behoefte aan voorlichting over transpersonen. 

Niekie gaat dit oppakken met Sylvia. 

 

• Hans: Bij de garderobe hangt al heel erg lang een openingstijdenlijst voor activiteiten 

die eigenlijk al niet meer actueel is. Hij verzoekt of dit kan worden aangepast of 

weggehaald kan worden. Hans gaat dit verder met Alex oppakken. 

 

• Hans: Er worden regelmatig studentenfeesten en feesten van externe organisatoren 

gehouden. Merkbaar is dat er veelvuldig geen externe beveiliger aanwezig is. Hans 

stelt voor dat voor bepaalde activiteiten, verplicht wordt gesteld dat er (bijvoorbeeld 

bij Rollende Beats) een externe beveiliger aanwezig is. Het aanwezige 

horecapersoneel is te druk bezig en kan het momenteel niet altijd zelf oplossen of 

bezig zijn met beveiliging, vooral niet bij  hoge bezoekersaantallen. De 

penningmeester geeft aan de vraag neer te leggen bij de coördinatorhoreca want 
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mogelijk zouden er dan contractbesprekingen moeten volgen met het 

beveiligingsbedrijf. 

 

• Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV. 

 

• Voorzitter: ‘Op 12 november wordt bij de gemeente Leiden het handvest 

Compassiestand ondertekend door veel organisaties waaronder COC Leiden. Er 

wordt door de oprichters een praatje te houden, het is ook een jubileumviering voor 

het 10-jarig bestaan van de onderliggende organisatie.’ 

Niels vult aan dat COCktail hier ook zijdelings bij betrokken is geweest door het 

aanleveren van een door de deelnemers gemaakt schilderij. Het schilderij wordt 

binnenkort tentoongesteld.  

 

Afsluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur. 


