federatie van Nederlandse verenigingen
tot integratie van homoseksualiteit COC Nederland

Agenda Algemene Ledenvergadering
Datum: 10 september 2018
Locatie: ZB-planburo Bibliotheek van Zeeland in Middelburg
kousteensedijk 7
Aanvang: 19:30 uur
1. Opening
2. Mededeling vanuit bestuur
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 zie site www.coczeeland.nl
5. Jaarplan 2018
6. Jaarrekening 2017 zie site www.coczeeland.nl
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
De huidige voorzitter, Jeffrey Walhout, legt zijn functie van voorzitter neer.
Daarvoor in de plaats wil hij als bestuurslid deel blijven uitmaken van het
bestuur. Niels van Kleef treedt af als bestuurslid.
Kim Janse legt haar functie als penningmeester neer, zij wil wel algemeen
bestuurslid blijven. Deze functie word ook opengesteld in deze vergadering.
Kees Luteijn is beschikbaar voor de functie van voorzitter. Hij wil deze functie op
zich nemen in de periode van het opstellen van een plan van aanpak en de
vaststelling daarvan. In de vergadering zullen gelijk nieuwe leden gekozen
worden. Heb je interesse, geef dit vooraf even aan en dan is het zeker goed om
erbij te zijn. Voorzitter@coczeeland.nl
8. Welke koers gaat COC-Zeeland varen?
Op dit moment beschikt het bestuur niet over een beleidsplan of plan van aanpak. Het is daarmee niet duidelijk waar de inzet van het bestuur op nodig is.
Het bestuur wil in deze vergadering daarom graag met de leden nadenken over
de te varen koers in de komende jaren.
De doelstellingen, de missie en visie zijn in de statuten vastgelegd.
Maar die moeten vertaald worden naar praktische, realistische doelen.
Het bestuur is van mening eerst de leden gepeild moeten voordat voordat een
plan van aanpak naar een nieuw en toepasbaar beleid kan worden opgesteld.
Daarbij komen vragen aan de orde als:
- is er behoefte aan een COC-Zeeland?
- wat zijn de speerpunten?
- welke aktiviteiten zijn van belang, waar is behoefte aan?
- welke manier van ledenwerving is nodig?
- hoe zien de leden de rol van zichzelf en van het bestuur?
Het bestuur gaat na de ledenvergadering met de "oogst" aan de slag en werkt
die uit in een plan van aanpak. Dat plan van aanpak wordt in een volgende ledenvergadering ter bespreking en vaststelling aangeboden. PAUZE
9.Overige mededelingen
10.Rondvraag en sluiting.
COC Zeeland
Nieuwstraat 56
4531 CX Terneuzen

