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Aanwezigen
Leden

Robbert-Jan Wubs

Harry Siebring-Quist (vz)

Johan Oving

Stan van Houten (notulist)

Carlo Duinkerken

Heleen Rompelman

Flip Strik

Caroline Bakhuys

Ronald Uunk

Charlie Okken

Monique Klitsie

Arnout Huisman

Ton Roelofs

Jolande Westendorp

Joke Barneveld

Niet leden

Maarten Molenkamp

Jacqueline Buijs

Fabian van ‘t Zand

Ave Burink

Sebastiaan Verheij

Lieke Vermeulen

Mieke van de Louw

Afwezig met kennisgeving
Dietrich Driessen

Robert Walchien

Tom Giesen

Jacq Ernens

Margot van Bellekom

Leo Quist-Siebring

Ellen Zandink

Hilko van Vilsteren

Martijn Sikkens
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Momenteel heeft COC Zwolle 260 leden.
Nieuw project: QUEER! Zelfmoordpreventie project voor lhbti personen. Hiertoe is
samenwerking gezocht met Stichting 113 Zelfmoordpreventie.
○ COC Deventer, COC Twente Achterhoek, GGD IJsselland, gemeente Zwolle,
Deltion College, Hogeschool Windesheim, Village People Harderwijk werken
met ons samen in dit project.
○ Er wordt een storytelling boekje gemaakt, genaamd QUEER! met daarin
verhalen van lhbti personen vanuit Overijssel en Noord- en Oost Gelderland.
Ook wordt hiervan een expositie gemaakt en gelanceerd begin 2020.
○ Deel 2 is vrijwilligers van de 3 regionale COC’s en professionals in onze regio
die veel in contact staan met lhbti personen, een GateKeeperTraining van
113 aan te bieden, om beter te leren signaleren en het gesprek aangaan
rondom zelfmoord(gedachten).
○ Subsidie aanvragen voor de twee projectonderdelen, boekje QUEER! en
GateKeeperTraining, wordt gedaan bij de Provincie Overijssel door COC
Zwolle. Voorbereidende gesprekken hierover zijn reeds gaande.
COC Ambassadeurs
○ Één COC ambassadeur in elke van de 23 gemeenten in het werkgebied van
COC Zwolle. Profiel COC Ambassadeur is gereed. Werving in 2020.
○ Doel is dichterbij te zijn als vereniging middels deze COC ambassadeurs en
initiatief en participatie voor en door lhbti personen in de eigen gemeente te
stimuleren.
Blije Borrel - Komt naar je toe
○ We willen graag in 2020 in een aantal gemeenten eenmalig een Blije Borrel
organiseren met als doel dat dit initiatief voor ontmoeting voor ‘lhtbi of nie’
lokaal wordt opgepakt wordt om zo voortgang te bieden aan deze
ontmoetingsmogelijkheid.
Uitnodiging voor de Heidag 2020 voor coördinatoren en bestuur van COC Zwolle
volgt binnenkort per mail. Een van de onderwerpen is het nieuwe Handboek
vrijwilligers en wat dat voor COC Zwolle qua veranderingen gaat betekenen.
Gemeenten in ons werkgebied tonen interesse voor regenboogbeleid.
○ Vanuit lokale politiek of maatschappelijke organisatie in de gemeenten
Elburg, Epe, Heerde, Dalfsen lieten men weten dat hier behoefte aan bestaat.
De focus ligt allereerst op onderlinge kennismaking en ontmoeting van lhbti
personen woonachtig in deze gemeenten. We hebben aangegeven graag
aan te sluiten bij deze ontmoetingsgroepen.
Tegenwoordig heeft COC Zwolle een mobiel telefoonnummer i.p.v. een vaste
telefoonlijn.
○ Hierdoor zijn wij beter bereikbaar. We merken dat hier goed gebruik van
gemaakt wordt.
Onder andere tijdens het 2 maandelijkse WGO (werkgroepenoverleg) kwam naar
voren dat er meer behoefte is aan persoonlijk support, zoals 1 op 1 contact,
bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in de thuissituatie. Jacqueline Spin heeft
aangegeven hierbij te willen helpen en is daarmee reeds begonnen. De contacten
worden als heel positief en ondersteunend ervaren. Jacqueline is inmiddels
coördinator van de werkgroep Support.
○ Idee - Doorverwijzen naar de toekomstige COC Ambassadeurs. Zij kunnen
wellicht een luisterend oor bieden zodat er ook persoonlijk support geboden
kan worden.

Vragen? Mail het bestuur!

○

●

●

●

●
●

Vanuit Transgender & Geloof wordt opgemerkt dat persoonlijk contact goed
werkt. Jacqueline Buijs staat open om deze taak ook op zich te nemen. Jacqueline Buijs
○ Check ook Movisie. Hier vind je veel bruikbare informatie. - Jolande
Westendorp
○ Support is de nieuwe naam voor de werkgroep ITC. Tijdens deze
ledenvergadering is dit voorstel tot naamswijziging besproken met de
aanwezige leden en unaniem aangenomen.
Concept Notulen ALV 10 mei 2019
○ Geen opmerkingen.
○ Vastgesteld
Jaarplan 2020
○ Geen opmerkingen.
○ Vastgesteld
Begroting 2020
○ Café Oké bestaat 20 jaar in 2020. Hiervoor wil de werkgroep wat speciaals
doen. Kan de begroting wat meer omhoog? - Ton Roelofs
■ Ja, deze kan omhoog. - Johan Oving
○ Infostand staat niet op de begroting. Graag toevoegen. - Jolande
Westendorp.
○ In november krijgen we te horen of de reeds aangevraagde
Regenboogsubsidie á €12.500 wordt toegekend. - Johan Oving
○ Tijdens deze ledenvergadering word voorgaande aangepast in de begroting
2020.
○ Vastgesteld
Redactie word na introductie door de coördinator in deze vergadering tot officiële
werkgroep van COC Zwolle benoemd.
Info over nieuwe vrijwilligersbeleid: Handboek vrijwilligers
○ Elke regionale COC heeft van oudsher een ander/ eigen vrijwilligersbeleid,
mede vanwege de verschillen regionaal qua activiteiten en werkgroepen. Er
blijkt meer behoefte aan uniformiteit als basis en ruimte voor couleur locale.
Aan dit gehoor heeft de federatie COC Nederland gehoor gegeven dit te
willen coördineren en ondersteunen.
○ Dankzij alle secretarissen van de lidverenigingen van COC Nederland is er nu
een algemeen vrijwilligersbeleid in concept opgesteld met de mogelijkheid
van aanpassingen voor de eigen regionale vereniging. Het handboek
vrijwilligers ligt ter goedkeuring voor aan de leden van de Algemene
Vergadering COC Nederland in november aanstaande.

Bestuursverkiezingen
●
●
●
●

Johan Oving treedt af als penningmeester en wordt door de aanwezige leden met
meerderheid van stemmen gekozen tot a
 lgemeen bestuurslid.
Heleen Rompelman wordt door de aanwezige leden met meerderheid van stemmen
gekozen tot vice-voorzitter.
Flip Strik wordt door de aanwezige leden met meerderheid van stemmen gekozen
tot secretaris.
Robbert-Jan Wubs wordt door de aanwezige leden met meerderheid van stemmen
gekozen tot penningmeester.
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Informatieronde door de aanwezige werkgroepen
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Connected - Maarten Molenkamp ← (klik om mail te verzenden.)
○ Vluchtelingen willen graag in gesprek.
○ 2 Nieuwe aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.
○ Connected wordt tegenwoordig snel gevonden, wat zorgt voor ook meer
bekendheid.
○ Sommigen hebben na 6 jaar nog niets te horen gekregen qua asiel.
Infostand - Jolande Westendorp ← (klik om te mailen)
○ 18 leden momenteel.
○ 14 plekken geweest dit jaar.
○ Coming-Out dag was super met veel aanspraak.
Roze Ouderen - Ton Roelofs ← (klik om te mailen)
○ Nu met 3 man sterk.
○ Dialoog gestart voor de ouderen. Wat een mooie avond was.
○ Verbinding gemaakt met Wijs.
○ Fotoexpositie in ontwikkeling over het verleden.
○ Ouderen willen graag verbinden, verhalen delen en activiteiten doen.
○ Hele werkgroep gaat in training zodat er makkelijker contact kan worden
gelegd met de gemeente.
Club-T - Heleen Rompelman ← (klik om te mailen)
○ Club-T heeft niks te klagen. Het gaat super goed qua animo.
○ Transgenderspektakel is een hit. Mensen komen “huilend-zo-blij” binnen dat
zij eindelijk kunnen zwemmen.
○ Op de Coming-Out Dag uitgenodigd voor studiebezoek bij de radio. Bij RTV
Zwolle en daar is een uur gepraat over Club-T. Uitzending komt op de
website.
Voorlichting - Charlie Okken ← (klik om te mailen)
○ Gaat goed, groeiende groep qua voorlichters.
○ Voorlichters zijn betrokken, goede opkomst per vergadering.
○ Gaat steeds meer de regio in, Via de groep THINK komt meer contact met
scholen.
○ In Harderwijk komt er een workshop samen met Connected. Er wordt meer
contact gezocht bij de andere werkgroepen.
○ Er komen extra aanvragen binnen voor speciaal transgender personen, in het
engels of vluchtelingen.
○ THINK - Coördinator is helaas gestopt. Hier is nog geen vervanger voor.
Redactie - Charlie Okken ← (klik om te mailen)
○ Bestaat momenteel één jaar.
○ Opstarten was lastig. Aftasten van wat werkt, en wat niet. Nu zit daar een
goede “kadans” in.
○ Inhoudelijke stukken wordt het meest op gereageerd. Hier zullen er meer van
online komen.
○ Anniek Docter heeft geholpen met de brainstorm sessie bij het begin van de
werkgroep.
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Rondvraag
●
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Maarten Molenkamp - Betekent het wat voor de naam als wij groter gaan dan onze
eigen regio?
○ “We hebben nagedacht over een andere naam, maar COC Zwolle is toch
écht onze naam waar ook onze roots liggen. We hebben besloten om de
naam COC Zwolle te behouden.” - Harry Siebring-Quist
Ton Roelofs - COC voor “de gemeente” aan de naam toevoegen als wij in een
gemeente aanwezig zijn.
○ Wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering.
Jolande Westendorp - Lidmaatschap ansichtkaart laten maken? Misschien een leuk
idee?
○ Wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering.
Ton Roelofs - Hoe oud is het COC Zwolle?
○ “We bestaan in december 2021 45-jarig.. Volgende jaar gaan we een oproep
doen onder leden en vrijwilligers om een tijdelijke werkgroep te vormen voor
het organiseren van een groots jubileumfeest.” - Harry Siebring-Quist
○ Stan van Houten meld zich aan om dit te doen.

Hartelijke felicitaties voor de nieuwe gekozen bestuursleden. De voorzitter dankt alle
aanwezigen voor hun komst en deelname aan de vergadering en sluit de vergadering om
22.00 uur. Naderhand is er gelegenheid voor napraten en borrelen.
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