Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 mei 2004.
Bestuur:

Leo Wolters (voorzitter), Gerry Adriaansen (secretaris), Loek Smit
(penningmeester), Monicia Marks, Wil van Dijk, Frans Kuenen en
Peter Winkel.

Het vereiste quorum is aanwezig.
1. Opening.
De voorzitter opent om 20.25 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
De voorzitter licht toe dat in oktober 1999 gestart is met de eerste triathlon. Op 24
maart 2002 is officieel de vereniging/bond opgericht.
Op 14 januari 2003 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaat.
Het CTA-bestuur bestaat uit 7 leden. Het aantal wedstrijden is toegenomen van 2 per
jaar naar 5 per jaar. Het organiseren van de wedstrijden vraagt veel inzet en tijd van
de bestuursleden. Gebleken is dat het bestuur hierbij ondersteuning nodig heeft. Er
zijn wedstrijdcommissies ingesteld en het bestuur verzoekt vrijwilligers uit het leden
bestand om het bestuur te ondersteunen in deze wedstrijdcommissies. In de
wedstrijdcommissies zullen maximaal 2 bestuursleden zitting hebben aangevuld met
vrijwilligers.
Voor wat betreft de Run Bike Run (CTA duathlon) vraagt de voorzitter ook inzet van
leden en verzoekt Iwan Jonker dit wederom te organiseren. Iwan Jonker zegt toe dat
hij zal overwegen dit wederom te organiseren, met de garantie dat er 2 CTAbestuurleden in de organisatie komen.
Daar het CTA-bestuur veel tijd in het organiseren van de evenementen heeft gestoken,
is er niet veel tijd geweest om te bekijken wat het CTA meer kan doen voor hun
leden. Wel is er een start gemaakt met een try out training voor een wedstrijd. Er was
relatief weinig animo. De enquete geeft aan dat men wel een training wenst, maar dat
men niet op regelmatige basis hieraan kan deel nemen. Het CTA-bestuur is van
mening dat training toch een bindmiddel is met de leden. Gedacht wordt om toch met
Ronald Veenstra in zee te gaan, maar de verantwoording bij hem te leggen. Indien er
leden zijn die het voortouw willen nemen om een trainingsplan/-programma op zich te
nemen, staat het bestuur hier zeker voor open.
De statuten van het CTA zijn nog steeds niet goedgekeurd door de gouveneur en ligt
op dit moment in de la van de heer Comproe. De voorzitter licht toe dat de CTA zich
als vereniging en bond heeft ingeschreven. Hij is van mening dat de goedkeuring om
bond te zijn problemen geeft. Het is waarschijnlijk een politiek gebeuren, daar het
bestuur voornamelijk uit Nederlanders bestaat.
Dit betekent dat het aangevraagde lidmaatschap bij CSF is afgekeurd omdat er geen
geldige statuten zijn. Vandaar dat CTA geen subsidies ontvangt.
Wel is er toegang bij NAOC via lidmaatschap St. Maarten. Deze week is het CTA
ook lid geworden van NAT te St. Maarten.
In de Antilliaanse Federatie hebben 3 vanuit St. Maarten zitting en 2 vanuit Curaçao.
De Antilliaanse Federatie regelen de uitzendingen naar triathlon evenementen en
bepaalt de kampieonschappen.
CTA kan nog geen uitzendingen van hieruit regelen omdat CTA pas vanaf 2004 lid is
geworden. Zodra de statuten zijn goedgekeurd en CTA lid is van CSF, kan er
subisidie aangevraagd worden voor uitzendingen. Het CTA-bestuur is hier mee bezig.

2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 januari 2003.
De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
3. Jaarverslag 2003 van het CTA-bestuur.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris.
De aanwezigen hebben een exemplaar ontvangen. De secretaris licht in het kort toe
dat het CTA-bestuur streeft naar het bevorderen en stimuleren van de triathlonsport en
andere verwanten vormen van multisport, als wedstrijdsport en als recreatie sport, op
het eiland Curaçao en elders.
In 2003 heeft het bestuur naast het organiseren van 5 evenementen, 7 bestuursvergaderingen gehad, waarin o.a. de georganiseerde wedstrijden werden geëvalueerd en
werd er gestreefd naar verbetering van de evenementen. Het CTA-bestuur is
sponsoren blijven werven met o.a. ook voor aanschaf materiaal, er werd ook nieuw
materiaal aangekocht, het werven van nieuwe leden had aandacht en met name ook
het wervan van vrijwilligers als hulp bij de evenementen.
De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag 2003.
4. Verslag van de penningmeester inzake verenigingsjaar 2003.
De voorzitter merkt op dat de heer Michael Copini zijn functie als penningmeester per
1 januari 2004 heeft neergelegd.
De heer Loek Smit heeft de taken van penningmeester overgenomen. Aan de hand
van de overgedragen gegevens heeft de penningmeester een verslag gemaakt, wat is
gecontroleerd door de heer Martin Eekhof.
Alle aanwezigen hebben een verslag ontvangen. De penningmeester licht e.e.a. nader
toe.
In het budget staat een post Reservering Tijdswaarneming voor Naf 10.000,--. Naar
aanleiding van een vraag licht de penningmeester toe dat het CTA voor wat betreft
tijdswaarneming afhankelijk is van derden. Het CTA-bestuur streeft ernaar om de
tijdswaarneming in eigen handen te nemen. Dit houdt in dat je hiervoor geld moet
reserveren. Daarnaast dient het CTA-betuur een goede keuze van tijdswaarneming te
maken. Gedacht wordt aan een chip-systeem wat veel geld kost om aan te schaffen.
Bekeken wordt of dit mogelijk is te realiseren met andere verenigingen of dat
bedrijven het willen gaan sponsoren. Ook andere systemen worden onder loep
genomen. Indien men zelf de tijdswaarneming in handen neemt, dient er ook een
groep met mensen opgeleid te worden en dienen ook bij ieder evenement beschikbaar
te zijn.
Afgesproken wordt dat men het palmsysteem zal bekijken om als tussenoplossing te
nemen.
Bij de post “aanschaf materiaal” wordt bedoeld het vergaand materiaal, zoals afzet
linten, touw etc., bij de post “nieuw materiaal” praat men over blijvend materiaal.
De aanwezigen hebben een inventarisatielijst ontvangen waarop men kan zien dat het
CTA behoorlijk goed materiaal heeft aangeschaft wat meerwaarde geeft aan de
kwaliteit van de evenementen.
Geïnformeerd wordt of al het materiaal verzekerd is.
De voorzitter antwoordt dat het CTA nog geen verzekering heeft afgesloten ook geen
aansprakelijkheidsverzekering. Ook dienen de evenementen en trainingen m.n. voor
de kinderen gedekt te zijn, ondanks dat er disclaimers getekend worden.
Afgesproken wordt dat Iwan Jonker bij Nagico informatie hierover zal opvragen.
De voorzitter stelt voor om het jaar 2003 af te sluiten met de voorliggende begroting
2004, waarbij Michael Copini decharge krijgt.
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Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Als kascommissie over het jaar 2004 zullen de heren Martin Eekhof en Arnold Pagen
optreden.
5. Bestuursverkiezing.
De voorzitter deelt mede dat er geen andere kandidaten zijn aangemeld om als
bestuurslid gekozen te worden.
Het huidige zittend bestuur aangevuld met Loek Smit en het voorzitterschap van Leo
Wolters wordt voor gedragen om gekozen te worden.
Zowel het bestuur als de functie voorzitter worden met algemene stemmen
aangenomen.
6. Rondvraag.
Iwan Jonker informeert waarom de evenementen beperkt wordt tot maximaal 110
deelnemers.
De voorzitter antwoordt dat de rekken uitgebreid is tot 150. CTA kan dus maxiamaal
150 deelnemers toelaten tot ieder evenement. Om meer deelnemers te krijgen is het
essentieel dat de hoofdsponsors actief zijn met de te geven exposure. De bedrijven
dienen marketing input te geven. Het CTA-bestuur is bezig hier aandacht aan te
geven.
Iwan Jonker informeert wat CTA voor leden gaat ondernemen. Zal hierbij het verschil
tussen breedte sport en serieuze sporters bekeken worden.
De voorzitter merkt op het CTA-bestuur mogelijkheden aan het bekijken is. De tryouts vóór de BDO triathlon te Boca was een voorloper hiervan. Het CTA-betuur kan
niet deze kar gaan trekken, maar zijn wel als bestuur bereid CTA-leden bij trainingen
een financieel voordeel te geven. Verder zal het CTA-bestuur hierover moeten
brainstormen en de voorzitter stelt voor dat Iwan met de overige serieuze sporters een
voortel maken en met het CTA-bestuur hierover komen praten.
Iwan zegt toe hiervoor zorg te dragen.
Iwan Jonker informeert naar de mogelijkheden om als CTA-lid uitgezonden te
worden naar het buitenland.
De voorzitter deelt mede dat het CTA-bestuur in principe hier aan mee wil werken,
maar de statuten zijn nog niet officieel. Als bond kun je subsidie krijgen om leden uit
te zenden.
Arnold Pagen stelt voor om een gedeelte van het CTA-budget hieraan te besteden.
De voorzitter deelt mede dat het CTA-betuur er meer voor voelt om leden uit te
zenden via een subsidie. Via het CTA-budget zullen er zeker critische vragen gesteld
gaan worden.
Na enige discussie wordt afgesproken dat het CTA-bestuur zich zal beraden over het
organiseren van een selectiewedstrijd waarbij de 3 beste CTA-leden een ticket voor
uitzending kunnen winnen.
Francis van Eijndhoven vraagt of men hierbij ook in overweging kan nemen
buitenlandse leden van de CTA (stil lid) uitgezonden kunnen worden.
De voorzitter deelt mede dat hier dan ook zeker voorwaarden aan vastgesteld moeten
worden, zoals een redelijke tijd verbonden te zijn geweest aan de Antillen. Controle
hierop dient goed geregeld te zijn.
Afgesproken wordt dat Francis hierover bij de zwembond informatie zal opvragen.
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Met deze informatie zal bekeken worden of er een commissie opgericht kan
wordendie zich specifiek hiermee bezig zal gaan houden en e.e.a. goed uit zal zoeken.
Maurits Schotte merkt op dat de relay bij de olympische triathlon een succes was en
vraagt of het mogelijk is dit ook bij de overige triathlonevenementen te organiseren.
De voorzitter deelt mede dat het vanwege logostieke problemen dit niet mogelijk is
bij de off road triathlons en wel bij de olympische triathlon.
Frans Kuenen stelt voor om de hoofdsponsor van de olympische triathlon in
overweging te laten nemen een ticket als prijs uit te geven aan de eerte beste
Antilliaan die hiermee uitgezonden kan worden.
Afgesproken wordt dat Frans hier aandacht aan zal gaan geven.
Francis van Eijndhoven vraagt naar de nieuwe lidmaatschapskaarten.
De voorzitter deelt mede dat door het vertrek van Michale Copini geen gevolg op het
systeem van vorig heeft kunnen plaatsvinden.
Afgesproken wordt geen kaarten te gebruiken.
Iwan zegt toe bij Nagico te informeren of zij bereid zijn 10% korting te geven aan
CTA-leden bij het afsluiten van verzekeringen.
Francis van Eijndhoven deelt mede dat Rob in Scheveningen is geweest om de
bestelde boeien op te halen. Daar bleek dat er niets besteld was.
De voorzitter biedt zijn excuses aan voor dit misverstand en zegt toe zodra er iemand
naar Nederland gaat dit goed te regelen.
Maurits Schotte vraagt of het mogelijk is de gekochte fietsnummers bij de triathlons
te kunnen gebruiken.
De voorzitter antwoordt dat bij een triathlon de nummers zowel op de fiets als op de
borst/rug zichtbaar moet zijn. De nummers van de borst/rug zijn niet houdbaar. Het is
organisatorisch niet haalbaar om de CTA nummers af te stemmen op de gekochte
fietsnummers bij de fietsvereniging Belissima.
7. Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering om 22.40 uur.
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