
Notulen Algemene Ledenvergadering  
COC Deventer e.o. - 15 november 2016 
 
Aanwezig:  15 leden: 
H. Dun, I. van Enkhuizen (notulist),  C. Felix, L. Huijsmans (penningmeester), R. 
Meutstege,  S. Musters, I. Overmars, R. Philip (voorzitter) ,H. Rattink, L. Schuiling, M. 
Stormink,  O. van Strijland, P. Veninga, C. Witbraad, P. Woerlee 
 
Geen lid: 2: 
F. van Moorsel, K. Wiersma 
 
Afwezig met afmelding: 10 leden: 
M. Braakhekke, T. Davidsen, C. Dobma, G. Idserda, K. Groothuis, F. van Keeken, R. 
Kleinbussink, L. Rutgers, J. van Schaik, A. Thomas 
 

1. Opening / vaststelling agenda: 
De voorzitter (Rob) opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Mededelingen van het bestuur: 
Voorzitter:  Vanuit de VVD is er aan gegeven dat in het kader van LHBT beleid 
een Roze kunstwerk zou moeten komen in de gemeente Deventer. De vorm is 
nog niet bekend. 
 
Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden: Er is 1 kandidaatstelling, te weten 
Leidy Huijsmans als penningmeester. Er wordt besloten om geen 
stemcommissie in te stellen. Dit houdt in dat Leidy per decreet is benoemd als 
penningmeester (applaus).  
 

3. Terugkoppeling ALV 25 mei 2016: 
 
Reindert geeft aan dat hij de opzet van de ALV aan de hand van stellingen 
verfrissend vond. Op deze manier ben je als lid actief bezig en het is daardoor 
veel uitnodigender. 
Rob geeft aan dat hij deze insteek ook wil gaan gebruiken voor de ALV 
voorjaar 2017; brainstorm meeting op een informele manier. 
Rob: de zoektocht naar een kantoor is tot op heden op niks uitgelopen. Rob 
blijft wel alert op een eventueel kantoor. Het bestuur heeft wel een lijstje van 
eisen: 

 Representatief 

 Aantrekkingskracht 

 Zichtbaar 

 Magneetfunctie 

 

Verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
 



4. Jaarplan 2017 ; diverse werkgroepen: 
 
Boek en film (Ojon): 
We gaan door zonder de film. Ojon is nog op zoek naar vrijwilligers om de 
filmavonden te draaien. Er is van Corrie en Torunn afscheid genomen als 
vrijwilliger. 
Ojon geeft aan dat hij bezig is om voor 2017  een jonge schrijver naar 
Deventer te halen; Thomas Olde Heuvelt. 
Het filmhuis heeft afgelopen zomer 2016 een aantal homo- en lesbische films 
gedraaid. Het valt Ojon op dat men niet altijd programmeert op kwaliteit.  
Kwaliteit is wel beter bij de homofilms omdat er daar mee aanbod is dan bij de 
lesbische films. 
 
Maatjesproject LHBT asielzoekers (Hilda vervangt lex Rutgerink): 
Hilda geeft aan dat er in totaal 8 maatjes zijn en dat is gezien de hoeveelheid 
aanmeldingen voldoende. 
Er zijn tot nu toe 25 aanmeldingen, waarvan 23 mannen en 2 vrouwen. Er zijn 
8 koppels gevormd.  
 
Men meet men (Charles vervangt Martin Braakhekke); 
Charles geeft aan de men meet men groep de Fermerie is uitgezet. Rob heeft 
inmiddels gesproken met Han (van de Fermerie) en Han geeft aan dat de 
groep niet meer welkom is. Tot een bepaalde grens kan alles en Han geeft 
aan dat de grens is bereikt.  Han heeft bij Rob aangegeven: “jullie doen net of 
het jullie pand is”. Rob geeft aan dat Han niet altijd even contentieus is m.b.t. 
zijn bedrijfsvoering. Er waren wat onduidelijke rekeningen. 
Rob pleit ervoor om m.b.t. de communicatie richting Fermerie (lees Han) 
zorgvuldig te zijn. Rob geeft tevens aan dat hij op termijn met Han een borrel 
gaat drinken om in gesprek te blijven. 
Men meet men groep heeft inmiddels de jacht geopend op een ander geschikt 
pand voor hun groep. 
 
Sport / IJsseldykes (Ingrid): 
Verder niet  veel toe te voegen. Het enige dat er op de donderdagavond naast 
het sporten ook een wandelgroep is gestart( ontstaan uit m.n. blessures). 
 
50+ (Charles): 
Charles geeft dat er iedere vierde zondag de Roze Salon is in de Fermerie. Dit 
loopt redelijk tot goed. De werkgroep is tevens bezig met de opzet van een 
vriendendienst. Daarnaast wil men in gesprek gaan met een notaris t.b.v. 
nalatenschap. Hoe werkt dit in de praktijk?. 
 De Roze Loper doortrekken naar Thuiszorginstellingen. 
Er hebben 100 mensen gereageerd  op de internet enquête. Donderdag 17 
november 2016 is er een presentatie bij de gemeente Deventer over 
Diversiteit, waar de uitslag wordt aangegeven. Charles geeft aan dat zij niet de 
meest kwetsbare ouderen bereiken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er in de 
toekomst deskundigheid ingeroepen om toch kwetsbare ouderen beter te 
kunnen bereiken. 



In de gemeente Nijmegen zijn er instellingen voor zorg, die zich duidelijk 
uitspreken voor seksuele diversiteit. Charles geeft aan dat de werkgroep dit wil 
uitrollen naar Deventer (eisen aan homovriendelijkheid). 
 
 
Ladies lounge (Lida vervangt Joke van Schaik): 
Er komen steeds meer vrouwen uit Zwolle, Almelo, Apeldoorn (de regionale 
uitstraling wordt groter). 
2017 gericht op: 
Continuïteit 
Gemoedelijkheid en veiligheid 
Ojon vraagt of er geen apart email adres is voor ladies lounge; nee is er niet. 
 
Communciatie (Reindert): 
Eigen agenda met activiteiten wordt steeds kleiner. Daarnaast geeft Reindert 
aan dat er een nieuwe website moet komen, maar dat Marcel dit niet gaat 
doen. Marcel is niet zichtbaar, maar onderhoudt de website nog steeds voor 
het COC. Men is op zoek naar een (nieuw) lid die de nieuwe website wil 
vormgeven en onderhouden. 
 
Voorlichting: 
Ontbreekt in het Jaarplan. Er was een nieuwe coördinator gevonden maar 
door ziekte is hij uit de running. Er ontstond in de voorlichtingsgroep tumult 
waardoor een aantal voorlichters is gestopt. 
De voorlichtingsgroep bestaat nu uit 6 personen. De beschikbaarheid van 
deze mensen is niet groot. Er is door Rob, Leidy en Ingrid een gesprek 
gevoerd met de voorlichtingsgroep. Voorlopig kunnen we geen aanvragen 
meer honoreren van scholen. Rob beheert de email. 
 
Frank van Moorsel geeft aan dat hij mee wil lopen met een voorlichter uit de 
werkgroep. Rob zal kijken of dit binnen afzienbare tijd kan gebeuren. Gezien 
de bezetting en bereikbaarheid van de voorlichtingsleden zal dit niet makkelijk 
zijn. Ook worden er voorlopig geen voorlichtingen gegeven. 
 
Werkgroep Zutphen: 
Deze werkgroep bestaat uit 2 personen, te weten Paul Woerlee en Cor 
Witbraad. 
Paul en Cor hebben de afgelopen tijd contacten opgebouwd, m.n. binnen de 
gemeente Zutphen. Inmiddels is het LHBT beleid in breedte aangenomen 
door de politiek, maar gemeente Zutphen of verzorgingshuizen hebben geen 
actief LHBT beleid; is niet nodig geven ze aan. 
Paul en Cor vormen inmiddels een groep met een coördinerende Wethouder, 
coördinerende beleidsambtenaar en 3 Raadsleden. 
2 speerpunten: 
1. Ouderenbeleid 
2. Onderwijs (stedelijk Vmbo – VWO) 

Rob geeft aan dat COC Deventer e.o. eigenlijk het uitvoerende orgaan van de 
gemeente is m.b.t. LHBT beleid. Als COC niks doet is er ook geen/nauwelijks 
LHBT beleid. 



 

5. Pauze 
 

 
 
 

6. Uitslag stemming / bestuurswisseling: 
Leidy Huijsmans is penningmeester. Inge Overmars doet de boekhouding en 
Miranda Stormink doet de betalingen. 
 

7. Begroting 2017: 
De begroting is niet goed overgenomen in de papieren versie, die is 
bijgevoegd bij de uitnodiging ALV. De goede begroting komt op de website. 
Leidy geeft aan dat de faciliteiten die werkgroepen nodig hebben 
opgeschroefd is van 800 euro naar 1000 euro. 
Regenbooggelden is niet in de begroting opgenomen omdat deze bedragen 
buiten de begroting van het COC loopt. Regenbooggeld gaat via de 
gemeente. 
Aanvraag voor 2017 is al wel de deur uit richting de gemeente (27.000 euro). 
 
Begroting wordt goedgekeurd. 
 
Instellen kascommissie  jaarrekening 2016:  Hilda en Hans. 
 

8. Rondvraag: 
Lida: Kan het restbedrag wat je in 2016 over hebt naar 2017; kan niet. 
Charles: is er nog een behoefte aan een feest? Er is wel animo, maar niet om 
te organiseren. 
Reindert: COC Songfestival zaterdag 26-11-16 in Utrecht door Triple Trouble 
(o.a. Alice/komt van oorsprong uit Deventer). Ojon geeft aan als we 
winnen…….., gaat hij in de organisatie zitten (bij het uitwerken van de notulen 
is  bekend dat wij 3e zijn geworden). 
 

9. Sluiting gevolgd door een borrel 
 
 

 

 

 

 


