Notulen vergadering d.d. 25-06-2015
Aanwezig 10 personen
Voorzitter: Mark

1) Opening 19:30
Voorstel rondje, er zijn 3 nieuwe personen aangeschoven.
2) Agenda wordt goedgekeurd.
3) Notulen
Naar aanleiding van de notulen:
In principe zorgt de gemeente voor een startkapitaal. Dit moet wel zo snel mogelijk worden
aangevraagd.
Notulen worden goedgekeurd
4) Kritiek via facebook:
- Zou geheimzinnig zijn, niet weten wat er gaande is en de naamgeving. Volgens E. wordt de
systematiek niet begrepen. Het is wel uitgesproken.
- Vragen vanuit de TG-stichting, uitleg gegeven dat het gaat om een samenwerking/
zusterorganisatie.
- Vragen waarom er hetero’s bij zijn. Uitleg door K. Wij moeten streven naar een goede
vertegenwoordiging van de LHBT gemeenschap. Het moet voor en door zijn. Als het bestuur
geen meerderheid LHBT-ers bevat is heen geen stichting voor en door meer. Het is een
zelfhulpgroep, we moeten klein beginnen, het komt ook in de naam naar voeren. LHBT is
voor en door….
5) Naamgeving:
Uit de poll komen de volgende namen:”
OP’nd nminded,
LHBT Purmerend
P-pride
Roze en de Regenboog.
A. pleit voor een stichting naam en een andere naam voor de events.
Afgesproken: Er komt een werkgroep van 4 personen die ideeën gaan uitwerken. Dan zal er
poll worden gehouden, is er wat toe te voegen dan kan dit.
Alison. Karlien. Martin en Hetty nemen zitting in de groep voor naamgeving.
6) Statuten
Voorbeeld voor de statuten wordt doorgenomen:
- Artikel 1 punt 4, waarom Zaandam? Purmerend heeft geen eigen KvK meer.
- Artikel 2, punt 1.
1e een reëel doel zo hoog mogelijk stellen

-

3e organisatie moet worden organisaties. opmerking door K openbare ruimte wordt gemist.
Artikel 2 punt 2, het doel wordt bereikt door samenwerking aan te gaan en gesprekspartner
zijn.
3e organiseren van evenementen en/of doelgroep (en)
4e en 5e samenvoegen tot: samenwerking aangaan met de gemeente Purmerend,
organisaties en instellingen en een volwaardige gesprekspartner zijn.
Toevoegen:
- Dialoog aangaan met personen: door bijvoorbeeld dialoog sessies te
organiseren.
Nauwe samenwerking met andere LHBT organisaties.
Artikel 4 punt3/8 aanstellen voor 5 jaar, en tenminste 1 persoon onder de 27 jaar. Geld dat
bij aanstelling of voor de hele 5 jaar, dus iemand jonger dan 24 jaar? Bij aanstelling onder de
27 jaar.
K denkt dat herbenoeming beter om de 3 jaar kan geschieden. M is voor een roulerend
rooster. Bij een stichting wordt je benoemd en niet gekozen en wordt bij de notaris vast
gelegd, vandaar de termijn van 5 jaar.
Toevoegen punt 10 er zal worden gestreefd naar zoveel mogelijk diversiteit.

7) Werkgroepen
Er zullen wat werkgroepen gevormd moeten worden om zo snel mogelijk met alles aan de
slag te kunnen gaan en alles concreet te maken.
Voorstel: Voor de volgende werkgroepen is het voorstel dat er een bestuurslid zitting neemt
en verder gewoon werkgroepleden.
- Werkgroep statuten: Karlien (kan als het na 18-07 is), Petra, Mark. Mark gaat Cindy en Bjorn
ook vragen of zij zitting willen nemen in deze groep.
- Werkgroep Werkgroepen
Overige werkgroepen nog vast te stellen:
o café avonden
o Religieuze activiteiten
o Ondersteuning op scholen/zorginstellingen
o Senioren
L geeft aan dat je niet van te voren die groepen langdurig moet stellen maar per jaar
bekijken wie welke werkgroep wil doen en wat je wilt bereiken op jaarbasis.
K stelt voor een met een kleinere groep hierover te brainstormen, dit is een goed idee.
Hetty, Edith, Alison, Dennis en Mark gaan dit doen. Cindy zal gevraagd worden om ook
deel te nemen
8) Hoe nu verder?
Oprichtingsvergadering minimaal 1 week voor de daadwerkelijke oprichting op 11 oktober
2015. Vraag aan Pauline(gemeente), is er een mogelijkheid om budget aan te vragen?
Pauline (gemeente) vraagt dit na bij de gemeente.
K. Subsidieverzoek indienen? Mark gaat dit met Karlien doen.
9) WVTTK:
- Stichting oprichten op 11-10? Dit als oprichtingsdag aanhouden met activiteiten in het Triton,
bijvoorbeeld een coming out activiteiten?

-

Alvast een café –avond organiseren? Bijvoorbeeld in cafe de Stapper, deze blijkt minder
toegankelijk te zijn voor transgenders. Ook hier volgt een discussie over. Dit punt wordt
verder in een werkgroep meegenomen.
Regenboogzebra? M. heeft een mail gestuurd voor een zebra op het wormerplein. Idee om
dit dan op 11-10-2015 neer te leggen, M. is in gesprek hierover.
J. is positief over alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn. Hij miste het nogal in Purmerend
en uitwijken naar Amsterdam of Hoorn is ook niet altijd leuk voor LHBTers.
M heeft op de rotonde gestaan en daardoor contact gekregen met journalisten. Hij houdt
deze contacten aan en warm. Mogelijk kunnen wij er ons voordeel mee doen in de toekomst.

Volgende vergadering 20-08-201, 19.30 uur. Waarschijnlijk in de Inval, E. gaat hier achteraan.
De voorzitter sluit de vergadering. Om 21 uur

Volgende vergadering: 20-08-2015, mogelijk in de Inval (E. gaat hier achteraan) start 19.30 uur.
-

