Betreft: Uitnodiging ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geachte leden,
Zoals afgesproken in de ledenvergadering van 7 april jl. nodigen het bestuur en de
huisvestingscommissie u uit voor een ingelaste ALV op:
Dinsdag 19 mei 2015 om 20.00 uur in de Annie M.G. Schmidtzaal van de Bibliotheek Centrum in
Deventer.
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
Deze avond zal geheel in het teken staan van de huisvesting en er zal gestemd worden over de
toekomst van de horecagelegenheid / huisvesting van COC Deventer, thans Café Fabulous.
Bij deze uitnodiging zijn de mogelijke opties genoemd en na de pauze zal er een officiële stemming
plaatsvinden. Houdt u er rekening mee dat stemmen door middel van een mandaat krachtens de
Statuten NIET is toegestaan.
Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk voor 12 mei schriftelijk in te dienen. De commissie heeft
dan nog de gelegenheid zaken te onderzoeken om zo uw vragen te beantwoorden op de ALV,
voordat er tot stemming wordt overgegaan.
Mogelijkheden om uw vraag kenbaar te maken:
 Mailen naar: info@cocdeventer.nl
 Per post: COC Deventer Brink 64a 7411BW Deventer
 In de brievenbus doen: aan de buitenmuur bij café Fabulous.
Graag zien we u op deze avond.
Namens bestuur en huisvestingscommissie
Katinka Groothuis
Ojon van Strijland
Corrie Folkersma
Ingrid van Enkhuizen
Pieter van Minnen
Remco Holle
Joke van Schaik

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Remco Holle geeft toelichting: inschatting / prognose kosten 2015
Beantwoording van de binnengekomen vragen
Benoemen van de keuze mogelijkheden / opties
Vragenronde
Pauze
Officiële stemming door de leden, alleen met legitimatie van COC pas
Uitslag van de stemming
Rondvraag
Afsluiting gevolgd door borrel

Keuzemogelijkheden:
Optie 1: Informeren bij de makelaar of tijd kopen mogelijk is. Periode van 3 tot 6 maanden tot
maximaal 1 jaar. In deze periode blijven zoeken naar een ander pand, waarbij dubbele huur betalen
géén optie is.
 Hierbij kan er mogelijk een geschikt pand afgewezen moeten worden.
 Risico aanwezig dat er een andere huurder wordt gevonden en café Fabulous het pand moet
verlaten.
Optie 2: 1 juli gaat de deur definitief dicht van Café Fabulous. Het pand moet casco worden
opgeleverd. Verder onderzoek naar de horecagelegenheid aan de Brink, het voormalig Kupu Kupu.
Optie 3: 1 juli gaat de deur definitief dicht van Café Fabulous. Het pand moet casco worden
opgeleverd. De commissie blijft zoeken naar een ander geschikt pand.
Optie 4: Stoppen met een horecafunctie vanuit COC Deventer. Het COC wordt daarmee een postbus
en eventueel kunnen vergaderingen in wijkcentra of bij bevriende organisaties plaatsvinden. Om
elkaar te ontmoeten kunnen er afspraken gemaakt worden met bestaande horeca waar we dan op
een vast tijdstip in de week - of maand – terechtkunnen. Ook voor feesten wijken we dan uit.
Nodig voor de haalbaarheid van opties 1 – 2 en 3:
 40% meer baromzet in 2015
 10 barvrijwilligers erbij en aanmeldingen vóór 19 mei
 Invulling van openstaande en komende vacatures
Extra nodig voor de haalbaarheid van optie 2 en 3:
 Vrijwilligers om er voor te zorgen dat het pand met minimale kosten, casco opgeleverd kan
worden, zodat er geld overblijft om een verhuizing mogelijk te maken.
Overzicht openstaande vacatures:
 Secretaris
 Penningmeester
 Barcoördinator
 Communicatie en Publiciteit
 Voorzitter (treedt af per oktober vanwege verlopen termijn).

