Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2005.
Aanwezig bestuur: Leo Wolters (voorzitter), Gerry Adriaansen (secretaris), Loek Smit
(penningmeester), Monica Marks en Wil van Dijk.
Afwezig bestuur : Frans Kuenen (met bericht van verhindering) en Peter Winkel
(zonder bericht van verhindering).
Het vereiste quorum is niet aanwezig. Devergadering wordt voor half uur geschorst om
daarna zonder quorum de vergadering door te laten gaan.
Tijdens de schorsing wordt er een filmpje getoond van de Olympische Triathlon van 31
januari 2004, die door Arnold Pagen op een CD gezet is.
Na deze vertoning neemt Leo Wolters van de gelegenheid gebruik enige mededelingen te
doen.
Hij constateert dat het jaar 2004 met succes is afgesloten. In de vergadering van de
algemene ledenvergadering 2004 is door het bestuur van de CTA toegezegd om in
overweging te nemen de Curaçaose kampioenschappen tijdens de Olympische Triathlon
te laten plaatsvinden. De CTA heeft deze toegezegde kampioenschappen tijdens de
afgelopen Olympische Triathlon laten plaatsvinden op kosten van de CTA. Het bestuur
van de CTA zal hierover in overleg gaan met CSF om voor de kampioenschappen voor
2006 subsidie te kunnen krijgen.
Leo deelt tevens mede dat Gerry en Frans hebben besloten niet meer herkiesbaar te zijn
voor een bestuursfunctie. Arnold Pagen en Michiel van der Veur hebben zich beschikbaar
gesteld. Hierop zal in de vergadering terug gekomen worden.
Leo deelt mede dat Arnold Pagen ook secretaris is van het bestuur van Inter-Assure TEC.
Inter-Assure TEC is de eerste vereniging die lid is geworden van de bond van de CTA.
Als vereniging heeft TEC stemrecht met 1 stem. Daarnaast kunnen de leden van TEC ook
lid worden van de CTA en hebben dan als lid van de CTA hun stemrecht. Mochten er in
de toekomst meer verenigingen lid worden van de CTA-bond kan het mogelijk zijn dat de
CTA opgesplitst gaat worden als bond en vereniging.
CTA is ook lid van NATF wat een overkoepelende organisatie is op landelijk niveau.
In het jaar 2005 zijn dezelfde evenementen gepland als voor het jaar 2004. Leo merkt
hierbij op dat het bestuur van de CTA qua organiseren nog steeds hulp kan gebruiken.
Voor wat betreft de sponsoren deelt Leo mede dat Powerade hoofdsponsor is geworden
van alle evenementen.
Tijdens de laatste Olympische Triathlon is helaas geconstateerd dat de vrijwilligers die
het verkeer diende te regelen nogal agressief benaderd zijn door automobilisten. Deze
vrijwilligers doen hun best om de veiligheid van de deelnemers te bewaken, maar werden
op een zodanige wijze benaderd, dat de CTA hierdoor vrijwilligers zouden kunnen
verliezen. Het CTA-bestuur heeft besloten om zowel voor de veiligheid van de
deelnemers als om onze vrijwilligers niet te veel bloot te stellen aan agressief gedrag, na
te denken over een eventuele andere locatie waar geen verkeer is.
Helaas heeft het CTA-bestuur ook moeten constateren dat tijdens de inschrijvingen, en
met name tijdens de pasta-avond, de mensen achter de inschrijftafel op een minder
plezierige manier benaderd worden. Leo wil er dan ook op wijzen dat het voor eenieder

duidelijk moet zijn dat ook deze mensen als vrijwilligers dit werk verrichten. Het is dan
ook belangrijk dat deze mensen met plezier hun werk kunnen doen en blijven doen.
Naar aanleiding van een opmerking door Francis van Eijndhoven wordt er afgesproken
dat Rob Ketelaars bij de 2 laatste vergaderingen van iedere wedstrijdcommissie
uitgenodigd zal worden.
Verder deelt Leo nog mede dat Wil van Dijk een mountainbike training voor 2005 heeft
georganiseerd voor de kinderen.
Ook is in 2005 het lidmaatschap anders opgezet, waarmee het CTA-bestuur wil tonen dat
zij iets voor hun leden wil doen. De nieuwe opzet heeft succes.
1.
Opening.
De voorzitter opent om 20.45 uur de tweede vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
2.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2004.
De voorzitter vraagt of er tekstueel op- of aanmerkingen zijn.
Aangegeven wordt dat de Komproe met een “K” geschreven moet worden en niet met
een “C”.
Met voornoemde correctie wordt het verslag aangenomen en gaat de voorzitter
inhoudelijk in op het verslag.
-

-

-

Run Bike Run 2004: Iwan Jonker heeft, zoals toegezegd, overwogen om in
2004 dit evenement wederom te organiseren. Dat is helaas niet door gegaan.
Gerry Adriaansen heeft in 2004 dit evenement georganiseerd met
ondersteuning van Ronald Lieuw-Sjong.
Een week na de vorige algemene ledenvergadering werden de statuten
goedgekeurd door de gouverneur.
De toezegging van het CTA-bestuur om de Curaçaose kampioenschappen te
organiseren is geregeld.
Op kosten van de CTA hebben de kampioenen en ticket gekregen om
uitgezonden te worden naar de olympische triathlon te St. Maarten in juni
2005.
Francis van Eijndhoven zou t.a.v. het uitzenden van buitenlandse deelnemers
met een voorstel komen, waarin m.n. voorwaarden hiervoor vermeld zouden
staan. Francis legt een boek van de zwembond op tafel. Hierna vindt er een
discussie plaats over dit item waarin Francis kenbaar maakt wel deel te willen
uitmaken van het CTA-bestuur maar dan alleen voor het gedeelte bondzaken.
Leo deelt mede dat het CTA-bestuur ook het bestuur voor de bond is, dus zal
Francis zich beschikbaar moeten stellen als CTA-bestuur. Francis geeft te
kennen dat ze dat niet wil. Geconcludeerd wordt dat er een duidelijk
reglement dient te komen. Het CTA-bestuur heeft geen tijd om op onderzoek
uit te gaan en vraagt hierbij ondersteuning van Francis door middel van de
probleemstelling op papier te zetten. Deze probleemstelling kan dan
voorgelegd worden aan de wielerbond, zembond en CSF. Met de gegevens
van voornoemde instantie kan het CTA-bestuur een beslissing nemen hoe men
het uitzenden van buitenlandse deelnemers kan gaan aanpakken.

-

De wijze van inschrijven als lid is aangepast en de leden krijgen een pasje met
pasfoto erop. Francis infomeert of het volgens de regels van het CTA
toegestaan is dat het CTA-bestuur zonder toestemming van de algemene
ledenvergadering de contributie van het lidmaatschap kan aanpassen. De
voorzitter merkt op dat het CTA-bestuur dit mag.

3.
Verslag secretaris.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris.
De secretaris licht in het kort toe dat het CTA-bestuur in 2004 zes evenementen heeft
georganiseerd en dat er vijf bestuursvergadering hebben plaatsgevonden. Tevens staat er
in het jaarverslag vermeld waar het CTA-bestuur zich nog meer mee bezig heeft
gehouden en de in- en uitgaande post. De aanwezige leden hebben een exemplaar van het
jaarverslag voor de vergadering ontvangen.
De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag 2004.
4.
Verslag penningmeester.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.
Het financiële verslag 2004 en begroting 2005 is aan alle aanwezigen overhandigd.
De penningmeester vraagt of er hierover vragen. Er zijn geen vragen.
In de vorige algemene ledenvergadering was er een opmerking gemaakt over de post
reservering tijdswaarneming. Het CTA-bestuur heeft toen te kennen gegeven dat zij er
naar streven de tijdwaarneming in eigen handen te nemen en dat voor het kopen van een
eigen tijdswaarneming geld gereserveerd wordt.
De heer Copini had tijdens zijn functie als penningmeester van de CTA reeds onderzoek
gedaan naar een tijdswaarneming. Met deze gegevens en nog andere gegevens heeft Loek
Smit een inventarisatie kosten en mogelijkheden t.a.v. tijdwaarnemingregistratiesystemen gemaakt. Daar het toch een behoorlijke kostenpost is stelt de penningmeester
voor een werkgroepje te maken die met hem mee gaat denken over alle ins en outs, om
tot een voorstel aan het CTA-bestuur te kunnen komen.
Arjan Siersma en Arnold Pagen stellen zich hiervoor beschikbaar. Afgesproken wordt dat
Loek Smit met hun contact op zal nemen om bij elkaar te komen.
5.
Verslag kascommissie.
De voorzitter deelt mede dat de heren Arnold Pagen en Martin Eekhof zich beschikbaar
hadden gesteld voor de kascommissie.
De penningmeester deelt mede dat het financiële verslag reeds is getekend door Arnold
Pagen en dat Martin Eekhof had toegezegd tijdens de algemene ledenvergadering te
tekenen. Martin Eekhof is helaas niet aanwezig.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan Arnold Pagen.
Arnold Pagen deelt mede dat hij samen met Martin Eekhof de controle heeft gedaan en
dat er geen op- of aanmerkingen zijn op het financiële verslag.
De vergadering geeft hierbij decharge aan de penningmeester Loek Smit.

6.
Verslag materialencommissie.
De voorzitter deelt mede dat de materialencommissaris de heer Peter Winkel helaas niet
aanwezig is. De inventarisatie van het materiaal is niet veel veranderd bij die van vorig
jaar. Enkele kleine items zijn aangekocht. Hij stelt voor dat het verslag van de
materialencommissie achteraf per e-mail aan de leden zal worden verzonden.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
7.
Verkiezing voorzitter.
8.
Verkiezing bestuursleden.
De voorzitter deelt nogmaals mede dat Gerry Adriaansen en Frans Kuenen niet
herkiesbaar zijn. Namens het gehele CTA-bestuur bedankt hij hun inzet. Zowel Gerry als
Frans waren mede de oprichters van de CTA. Gerry is tussendoor een tijdje uit het
bestuur geweest om toch weer terug te komen. Frans heeft tot nu toe in het bestuur
gezeten. Dit betekent dat er 2 vacatures zijn in het bestuur. Arnold Pagen en Michiel van
der Veur hebben zich beschikbaar gesteld. Verder zijn er geen aanmeldingen van
kandidaten.
De voorzitter deelt mede dat hij zichzelf wederom beschikbaar stelt als voorzitter. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Monica Marks, Wil van Dijk, Loek Smit, Peter Winkel, Arnold Pagen en Michiel van der
Veur stellen zich kandidaat voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter deelt tevens mede dat Arnold Pagen de funcite van secretaris overneemt,
Loek Smit penningmeester blijft, Wil van Dijk vice voorzitter, Monica Marks plaatsvervangend secretaris, Michiel van der Veur plaatsvervangend penningmeester en Peter
Winkel materialencommissaris.
9.
Benoeming kascommissie.
De penningmeester deelt mede dat Martin Eekhof reeds te kennen heeft gegeven
wederom in de kascommissie plaats te nemen. Arnold Pagen kan hierin niet meer
plaatsnemen daar hij de bestuursfunctie als secretaris van de CTA heeft aanvaard.
Andre van Klinken stelt zich beschikbaar indien er niemand anders gevonden wordt.
10.
Rondvraag.
Naar aanleiding van een vraag inzake deelname NATF deelt de voorzitter mede dat er in
het CTA-bestuur nog besloten zal worden wie er zal gaan deelnemen in het NATF.
Arjan Siersma complimenteert het CTA-bestuur voor wat zij het afgelopen jaar hebben
gedaan. Hij is zelf begonnen met TEC wat een leuke actieve club is en graag met het
CTA wil samenwerken. Hij stelt voor dat TEC in samenwerking met het CTA-bestuur de
komende Run Bike Run zal gaan organiseren.

Arjan Siersma deelt mede dat er wederom een fietser geconfronteerd is met een roekeloze
automobilist. Hij stelt dan ook voor dat TEC samen met het CTA en de wielerbond wat
attentie gaat vragen richting automobilisten. Marcel Toonen heeft zich bereid verklaard
om hieraan mee te werken. Marcel denkt aan het opstellen van een awarness program.
Hierbij zouden dan de Sorsaka bikers betrokken kunnen worden.
Het CTA-bestuur zegt toe hun medewerking hieraan te geven.
Arjan Siersma uit zijn waardering voor het CTA-bestuur dat zij op eigen kosten d.m.v.
het houden van kampioenschappen tijdens de olympische triathlon tickets geregeld
hebben om mensen uit te zenden naar St. Maarten. Er zijn nog meer triathleten die van
plan zijn om deel te nemen op St. Maarten. Hij vraagt of het CTA-bestuur wat informatie
over St. Maarten te kunnen krijgen.
De voorzitter deelt mede dat de olympische triathlon te St. Maarten zal plaatsvinden op
12 juni a.s.. Hij zegt toe contact op te nemen met St. Maarten om meer informatie danwel
aanbevelingen te vragen inzake bijvoorbeeld huisvesting.
Het is Arjan Siersma opgevallen dat men bijvoorbeeld bij PoMa na de wedstrijd alles snel
op moet ruimen omdat het anders te donker wordt. Daardoor vindt de prijsuitreiking
nogal laat plaats. Hij stelt voor om bij Hedco als sponsoring draagbare verlichting te
vragen.
De voorzitter zegt toe hierover met Hedco contact op te nemen.
Arnold Pagen sluit zich aan bij de lovende woorden van Arjan Siersma over het werk wat
het CTA-bestuur het afgelopen jaar heeft afgeleverd en hij hoopt in het komende jaar hier
een eigen bijdrage in te kunnen leveren.
Francis van Eijnhoven komt nog even terug op het item uitzenden van buitenlandse
deelnemers. Zij heeft het gevoel dat het CTA-bestuur zich niet zo met dit item wil
bezighouden. Zij vraagt zich af wat nu de concrete afspraak is en dat als zij al het werk
doet het CTA-bestuur hierover besluiten mag nemen zonder inbreng van de algemene
leden vergadering.
De secretaris citeert uit de statuten dat onder artikel 11 punt 3 vermeld staat dat het
bestuur rechtsgeldige besluiten neemt bij meerderheid van stemmen, waarbij tenminste
drie bestuursleden aanwezig dienen te zijn. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Dit betekent dat het CTA-bestuur beleidsbeslissingen mag nemen zonder de algemene
ledenvergadering.
De voorzitter deelt mede dat het CTA-bestuur zeker geen reden heeft om dit item tegen te
werken. Integendeel, het CTA-bestuur wil dat er e.e.a. grondig uitgezocht wordt voor dat
hierover door het CTA-bestuur een beslissing wordt genomen. Zoals eerder is
aangegeven heeft het CTA-bestuur hierbij hulp nodig. Ook TEC is als vereniging bij de
bond aangesloten en biedt hulp aan om het CTA-bestuur te helpen bij het opstellen van
een goed reglement en structuur in dezen. De concrete afspraak met Francis is dat zij de
probleemstelling op papier zet zodat dit aan verschillende instanties kan worden
voorgelegd en hun om advies gevraagd kan worden. Met die informatie kan het CTAbestuur een beslissing gaan nemen. Bij dit voorwerk heeft het CTA-bestuur

ondersteuning nodig. Hoe sneller het voorwerk gedaan wordt, hoe sneller het CTAbestuur zich hierover kan buigen.
11.
Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 22.15 uur.
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