
NOTULEN ALV 27-07-2020 Concept (aangepast) 
 
Opening: de voorzitter opent de ALV om 20:02 
 
Opening en mededelingen 
De voorzitter geeft kort aan wat de planning is, stipt de “nieuwe setting” i.v.m. (de Corona-) 
richtlijnen even en geeft een korte inleiding voorafgaand. Specifiek wordt er aandacht 
geschonken aan de inzet van Alex en Koen voor het verven van de binnenkant van het pand. 
Applaus volgt. 
 
De voorzitter gaat kort over wat er is gebeurd tijdens de intelligente lockdown en hoe nu de 
groepen weer langzaam de draad oppakken.  
 
Desgevraagd zijn er geen andere mededelingen en zijn geen stemmachtigingen. 
 
Vaststelling agenda 
Geen opmerkingen of toevoegingen vanuit de ALV. 
 
Notulen van vorige vergadering (11 nov 2019) 
Opmerkingen over de notulen: 
- pag. 3 “nu perse” moet worden “niet perso” 
- pag. 3 kascommissie klopt niet, moet zijn. 
- pag. 5 Niels, had voor COCktail aangegeven aanzet tot in gesprek te gaan met ACC 
Katwijk om daar samenwerking mee te krijgen. Hoopte later formeel in gesprek te gaan. 
Binnen COCktail waren voor de werkzaamheden de taken tussen de coördinatoren, Emily 
zou kijken voor een betere verwijzing naar COCktail binnen Leiden. 
 
Jaarverslag 2019 
De secretaris geeft een korte toelichting op het Jaarverslag van 2019. Het is een succesvol 
en bezig jaar geweest. De inzendingen van de groepen reflecteren dit. Het bestuur heeft 
ingezet op verbinding creëren tusen bestuur en vrijwilligers en vrijwilligers onderling. Dit is 
heel goed bevallen en hoopt het bestuur door te trekken. Ook met de federatie is er veel 
werk verzet onder andere aan een vrijwilligers handboek. Er wordt positief teruggekeken.  
 
Zonder Stempel : Alex geeft een korte toelichting over de groep sinds de start in 
2019. Al met al een succesvolle groep met deelnemers. Veel deelnemers komen van de 
Willem v/d Bergh af en vervoer is daardoor nogal een punt van aandacht maar hier worden 
afspraken over gemaakt om dit te faciliteren. 
 
Malika licht COCktail toe. Bewogen jaar met veel wisseling in coördinatie, hierdoor is het de 
huidige coördinator niet op tijd gelukt om stukken aan te leveren. Desalniettemin heeft de 
groep wel gefunctioneerd en zijn de deelnemers blij en tevreden. 
Niels: COCktail zou een 3e coördinator moeten hebben. Is hier een vacature voor geplaatst? 
Malika. Ja, onder andere via iDoe. Deze vacature staat al enige tijd uit maar zonder reactie. 
Niels: COCktail zou het niet redden met minder dan 3 coördinatoren werd door het bestuur 
gezegd in zijn werkzame periode. Waarom kan het bestuur dit dan niet alsnog waarmaken? 
Herman geeft reactie dat het ontbreken niet het bestuur aangerekend kan worden. 
 
Ivo geeft complimenten voor het verslag. Geeft aan ook hieruit ook op te kunnen maken dat 
er sprake is van positieve voortgang. Vraag of infographics misschien een optie zijn? Maakt 
veel overzichtelijk, zelfs wanneer er geen aangeleverd stuk vanuit een groep is. 
De suggestie zal worden meegenomen. 
 
  



a. Brief Kascontrolecommissie (KCC) 
Brief KCC wordt door secretaris voorgelezen. 
De KCC adviseert de jaarrekening goed te keuren 
b. Jaarrekening 2019 
De penningmeester bedankt de kascommissie voor hun advies en inzet. De penningmeester 
neem de jaarrekening voor de aanwezigen door en begint met een powerpoint presentatie 
waarin hij de belangrijkere / grotere posten en bijzonderheden doorneemt. 
 
De penningmeester benadrukt dat de jaarrekening voor 2020 er heel anders uit zal zien 
a.g.v. Corona. De penningmeester neemt de begroting van 2020 door. Hierin wordt dan ook 
de coronacrisis meegenomen in de verwachtingen met een aparte “coronabegroting”. 
 
Vraag van Anja: Wordt er in de begroting met een negatieve rente rekening gehouden? 
PM: Nee, mocht het zijn dat een bank een negatieve rente gaat rekenen, wordt daarop 
ingespeeld. 
 
Anja: De begroting, daar is bijvoorbeeld de verf voor het schilderen niet in meegenomen? 
PM: Ja, dat was al begroot. Dit valt onder de post “kosten”. 
 
Debbie doet een rondvraag onder de aanwezigen. Het wordt duidelijk bevonden, waardering 
voor de penningmeester en de KCC wordt uitgesproken. Applaus volgt. 
De voorzitter vraagt om akkoord. Goedkeuring voor de jaarrekening volgt bij acclamatie. 
 
Vraag van Gerard: KCC blijft hun taken komende jaar uitvoeren? 
Ja, sowieso 2 van de 4 leden. 
 
Herverkiezing bestuursleden: 
Penningmeester neemt het woord. Geeft kort aan dat uit de statuten volgt dat de 
zittingstermijn van Debbie, Alex en Malika hun termijn eindigt.  
 
Debbie geeft aan dat ze graag voor een 2e termijn wil doorgaan als voorzitter en vraagt de 
vergadering of die kan instemmen met stemming middels handopsteken. De vergadering 
stemt hier me in.  
 
Vraag van Ivo: Ivo: Is het bezwaarlijk voor de (aspirant) voorzitter of aanwezigen dat de 
(aspirant) voorzitter aanwezig is bij de stemming? Debbie stelt voor tijdens de stemming de 
zaal te verlaten en stemming volgt.  
 
PM checkt of er bezwaar is tegen handopsteken. Er volgt geen bezwaar. Uit handopsteken 
blijkt een ruime meerderheid vóór herbenoeming van Debbie als voorzitter van COC Leiden. 
Het exacte aantal voor-stemmers wordt niet geteld, maar betreft minimaal 15 van de 22 
aanwezigen. De voorzitter is daarmee herkozen.  
 
Herbenoeming algemene bestuursleden 
Alex en Malika zijn ook ten einde hun termijn. Hier hoeft de ALV niet direct over te stemmen 
omdat dit een benoeming vanuit het bestuur betreft. PM ligt toe dat we het graag in de ALV 
willen bespreken om eventuele bezwaren mee te kunnen wegen.  
 
Malika geeft aan dat ze tot eind 2020 wil doorgaan met haar activiteiten en na overdracht zal 
stoppen met haar bestuursfunctie. Ze wil graag anderen dingen doen voor het COC maar 
heeft daarover nog geen vastomlijnde plannen. Ze moedigt vrijwilligers aan zich aan te 
melden.  
 
Anja: Ik vind de bestuurstermijn van 2 jaar erg kort. Is een statutenwijziging op dit punt 
denkbaar?  



De PM reageert: Deze bepaling geldt voor alle lidverenigingen.  
Reactie van Ivo: Vanuit de ALV lijkt 2 jaar mogelijk kort, als bestuurslid kan dit anders 
voelen.  
 
De voorzitter geeft een korte toelichting op hetgeen Ivo aangeeft. 
 
PAUZE 20:46 
 
VERVOLG ALV 20:57 
De voorzitter vervolgt de ALV. 
 
Ingekomen stukken 
De voorzitter benoemt dat er geen ingekomen stukken zijn. Er volgen ook geen meldingen 
vanuit de ALV. 
 
Vacatures 
COCktail heeft een vacature voor een coördinator. De precieze invulling van de vacature 
wordt nog overlegd met de huidige coördinator. 
 
J&O Alphen is onlangs gestart. De groep is nog op zoek naar een 2e coördinator en een 
aantal begeleiders. De groep wordt bijgestaan door J&O vanuit de federatie maar valt onder 
de paraplu van COC Leiden als aparte werkgroep. 
Ivo: Krijgen wij of de groep dan ook van gemeente Alphen gelden? 
PM: Nee, er volgen gelden vanuit COC NL die wij besteden aan de groep. 
 
Vacature secretaris: De secretaris geeft met korte toelichting aan dat zijn termijn er per de 
najaars-ALV op zit, zich niet herkiesbaar stelt en zijn taken neer zal leggen. Hij heeft met 
plezier zijn werkzaamheden vervult maar merkt dat zijn motivatie afneemt en de 
combinatie met eigen werk niet altijd even eenvoudig is. De functie wordt opengesteld voor 
anderen. 
Peter van E.: Zijn er al kandidaten? 
VZ: Nee, nog niet. Aanmeldingen kunnen worden gedaan naar het bestuur. De vacature is 
formeel nog niet geplaatst maar dat wordt binnenkort gedaan. 
 
Onderzoekscommissie 
De voorzitter geeft een korte toelichting over de geschiedenis van de onderzoekscommissie 
en het rapport wat daaruit is voortgekomen. In november 2019 zijn er met een aantal 
deelnemers de aanbevelingen doorgenomen om meer invulling te geven aan het advies wat 
uit het rapport volgde. Hieruit zijn 4 werkgroepen ontstaan die er apart mee verder zijn 
gegaan: 
- Visie 
- PR & Communicatie 
- Gedragsregels 
- Basis op orde 
 
Gedragsregels 
Deze groep, geleid door Herman, heeft op advies de gedragsregels van COC NL, bestaande 
uit 17 regels, terug weten te dringen naar 5 toepasbare gedragsregel. Deze regels zijn naast 
de regels van COC NL op de site geplaatst en worden voor de aanwezigen doorgenomen en 
toegelicht. 
Ivo: Ze zijn een stuk concreter dan wat we hadden vanuit COC NL. Is blij met het resultaat. 
Niels: Er zijn ook een aantal andere commissies uit de vergadering voortgekomen. 
De voorzitter bevestigt deze opmerking en komt daarop terug.  
 
  



Anja: Komt er vanuit de onderzoekscommissie nog een vervolg? 
VZ: Het verzoek vanuit de ALV was om dit te onderzoeken om een advies uit te kunnen 
halen. Dit is uitgevoerd en het rapport is daaruit gevolgd. Aan de vraag vanuit de ALV is 
voldaan met het rapport en de daarop volgende werkgroepen. 
 
Commissies 
Uit het rapport van de Onderzoekscommissie is nog een commissie gevolgd, feitelijk een 
werkgroep, die zich bezig gaan houden met PR en de communicatie. Deze groep is onlangs 
gestart, zijn nu bezig met een taakverdeling en planning over hoe dit aan te pakken. 
 
De “Commissie Visie” heeft tot nog toe geen opvolging gekregen. De commissie bestaat 
nog wel, de deelnemers zijn bekend en de intentie is ook om dit binnenkort met de 
versoepelingen weer op te gaan pakken. 
 
De “basis op orde” was niet per definitie een commissie of werkgroep maar meer een 
opdracht aan het bestuur. Financiële onduidelijkheden hebben een rol bij de vraag hierin 
gespeeld wat de PM met inzicht in de cijfers probeert weg te nemen. Verder gaat het om 
tijdig aanleveren van uitnodiging, informatie en documentatie. Dit is een doorlopende 
opdracht waar het bestuur een taak aan zal blijven houden. 
Ivo: Er stond nog een punt bij dat werkgroepen zoveel mogelijk op een goede bezetting 
gehouden moeten worden. 
PM: In het jaarverslag volgde ook dit voor de meeste groepen ook in 2019 goed is gegaan. 
 
Vrijwill igersbeleid handboek 
De secretaris licht de totstandkoming van het handboek toe. Het is een document dat is 
opgesteld door COC NL in samenwerking met secretarissen van verschillende 
lidverenigingen. Dit document is breed opgesteld om zo voor alle lidverenigingen bruikbaar 
te maken. Middels een “oplegger” kan een vereniging zelf nog toevoegingen of wijzigingen 
die lokaal van toepassing zijn bijvoegen. Verder is en blijft het een “levend document” dat 
terugkerend wordt aangehaald tijdens het secretarissenoverleg op de federatiedag. 
 
Omdat er in een eerdere ALV is besproken dit voor invoer bij de ALV voor te leggen, wordt 
iedereen uitgenodigd het document (dat onlangs op de site is geplaatst) door te nemen. Het 
wordt ingebracht als een besluitsdocument voor de najaars-ALV. 
VZ: Het mooie aan dit document is dat er vanuit alle lidverenigingen een groot draagvlak is 
en alle verenigingen dit toepassen. Het is er zeldzaam dat iets op een schaal als deze 
succesvol wordt toegepast.  
 
De secretaris haalt ook het huishoudelijk reglement aan. Net als het vrijwilligershandboek 
gaat de Federatie met een werkgroep een werkbaar document van het reglement maken 
waar alle lidverenigingen gebruik van kunnen maken. 
 
Website 
De voorzitter geeft aan dat, zoals velen misschien al hebben gezien, we een nieuwe website 
hebben die eind mei live is gegaan. Door het gebrek aan communicatie met de vorige 
beheerder toen de vorige site offline ging, kwam de nood voor een nieuwe. Dit is adequaat 
opgepakt en heeft tot dit deze site geleid. 
Gerard geeft aan de site gebruiksvriendelijk te ervaren. 
 
Anja: Het is een ANBI-vereniging, het is heel belangrijk om via een notariaat te zorgen dat 
de vereniging kan worden aangemerkt als belanghebbende? 
Malika: Goede toevoeging. Dat is bijvoorbeeld ook waar het Bob Angelo fonds uit 
voortgekomen is. 
 



 
De voorzitter benoemt nog een aantal van de koppelingen van de site met verschillende 
social media. Er staat ook een leuke quiz op de site. 
Ivo: Er staat een vraag in de quiz die niet helemaal klopt. 
Ivo: Die standaard leuke foto’s, is dat omdat we geen foto’s voorradig hadden of omdat we 
daar privacy-technisch niet aan kunnen voldoen? 
PM: De oude foto’s van de vorige besturen waren foto’s die we zo snel nog voor handen 
hadden i.v.m. het wegvallen van de oude site. 
Femmy: Er wordt bij de groepen oproep gedaan om (nieuwe) foto’s aan te voeren zodat die 
gebruikt kunnen worden. Dus hier wordt nog gevolg aan gegeven. 
VZ: Aanwezigen die nog beeldmateriaal hebben kunnen dat dan eventueel naar het bestuur 
mailen. 
Hans: De site heeft een mooie, frisse uitstraling; er is goed over nagedacht. 
 
Rondvraag 
Gerard: Voorheen was het gebruikelijk dat er een Henk van Putten prijs uitgereikt wordt. Is 
er een bijzondere reden dat dit niet meer wordt gedaan? 
VZ: Nee, we zijn er niet aan toegekomen 
Peter: Complimenten aan het bestuur dat het ondanks de crisis zo alert en actief is 
gebleven. 
 
Gemma: Sunday Times heeft enkele online sessies gehad om de verbinding te behouden.  
Juist vanwege de crisis is verbinding belangrijk. Hebben we binnenkort weer een 
coördinatorenoverleg want dit is juist een krachtig middel geweest? 
VZ: Klopt inderdaad. We gaan binnenkort weer een overleg plannen. De richtlijnen zijn ook 
weer wat toegankelijker. 
Niels: Een aantal groepen zijn ook weer opgestart. Hoort van (oud)deelnemers dat ze geen 
contact krijgen met de groep. Bestaat COCktail nog? Zijn er nog evenementen? 
VZ: Ja, de groep bestaat nog steeds. 
Malika: De groep bestaat inderdaad nog steeds. Ze hebben even geen evenement gehad 
i.v.m. de lockdown omdat AZC bewoners zich minder makkelijk kunnen bewegen door de 
richtlijnen. 
Niels: Heeft het niet als bewogen jaar ervaren. Hij heeft altijd hard gebuffeld om de groep 
bewegende te houden en heeft het dan ook niet over een roerig jaar. Hoe ziet het bestuur 
dat? 
PM: Het bestuur ziet het wel als onrustig periode omdat er meerdere wisselingen zijn 
geweest in de coördinatie van de groep. Dit is dan ook de ervaring van het bestuur die wordt 
aangehaald. 
Malika: We zoeken zoals altijd nog steeds vrijwilligers voor de groep. 
 
AFSLUITING 
De voorzitter bedankt iedereen 
Mededeling: De Buurt is een pop-up café bij het Pesthuis in Leiden. 15 augustus a.s. is de 
Roze Buurt daar met optredens en gezelligheid. Voor degenen die iets te doen zoeken, ga 
daar gerust even kijken. Je moet wel een kaartje kopen. 
 
ALV GESLOTEN PER 21:37 


