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1. Opening
Het vereiste quorum is niet aanwezig. De vergadering wordt voor half uur geschorst
om daarna zonder quorum de vergadering door te laten gaan. Om 20.22u heropent de
voorzitter de vergadering. Deze keer is Monica Marks niet aanwezig.
2. Machtiging
Elza Ketelaar heeft Francis van Eijndhoven gemachtigd namens haar te stemmen.
Arnold Pagen heeft Michiel vd Veur gemachtigd namens hem te stemmen.
Wil van Dijk heeft Michiel vd Veur gemachtigd namens hem te stemmen.
Monica Marks heeft Michiel vd Veur gemachtigd namens haar te stemmen.
Team Endurance Curacao (TEC) heeft Iwan Jonker gemachtigd namens de vereniging
te stemmen.
3. Notulen vorige ALV
Evenals verleden jaar zal de Run Bike Run worden georganiseerd in samenwerking
met Team Endurance Curacao (TEC).
Francis van Eijndhoven wil graag een aantal vragen stellen in het kader van de
evaluatie van de Olympic Triathlon. De voorzitter schuift dit door naar de rondvraag.
4. Verslag secretaris
Bij afwezigheid van de secretaris leest de voorzitter het verslag van de secretaris voor.
Dit verslag is als bijlage bijgevoegd.
Francis van Eijndhoven merkt op dat er ook 4 jaar geleden twee triatleten van St
Maarten zijn afgevaardigd naar de CAC Games.
Francis van Eijndhoven vraagt of de ledenlijst geheel up-to-date is.
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5. Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een powerpointpresenatie over de cijfers van 2005. De
kascommissie bestaande uit Osvaldo Marchena en Ronnie Gruppen hebben de
jaarcijfers goedgekeurd. De vergadering geeft daarna decharge aan de penningmeester
Loek Smit. Het jaar 2005 was wederom financieel een gezond jaar. Er zijn nu
voldoende financiële buffers aanwezig om zelf een tijdwaarnemingsysteem aan te
schaffen. Punt van bezorgdheid is het feit dat de sponsortoezeggingen terug lopen.
6. Herverkiezing bestuur
Peter Winkel treedt af en wordt unaniem herkozen in het bestuur. Er hebben zich
verder geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld. Het nieuwe bestuur bestaat
uit:
Leo Wolters
Voorzitter
Loek Smit
Penningmeester
Arnold Pagen
Secretaris
Wil van Dijk
Vice voorzitter
Monica Marks
Plaatsvervangend secretaris
Michiel vd Veur
Plaatsvervangend penningmeester
Peter Winkel
Materiaal commissaris
7. Container
Er wordt besproken om de container met materiaal te verzekeren. Iwan Jonker zal
navraag doen naar de kosten. Peter Winkel zal een nieuwe inventarisatielijst opstellen.
8. Vooruitzichten CTA
Tijdswaarneming: er wordt overwogen om de tijdswaarneming in eigen beheer te
gaan nemen. Hierbij wordt oa gedacht aan het championship systeem. Dit systeem
zou eventueel ook uitgeleend kunnen worden aan de organisatie van de Wereldbeker
MTB op Curacao. Francis van Eijndhoven vraagt wat te doen als het systeem kapot
zou gaan. Dit zal oa meegenomen worden in de afweging. Bij voorkeur wordt het
systeem dan door een aantal aangewezen personen beheerd. Hierover zal ook contact
worden opgenomen met Leo van Vliet. Er zal eveneens contact gezocht worden met
SQL Integrated. Concluderend zijn de randvoorwaarden duidelijk en zal de komende
periode een weloverwogen beslissing genomen worden.
9. Rondvraag
Francis van Eijndhoven brengt een aantal evaluatiepunten aangaande de olympische
triathlon naar voren:
 de route was bij de koredor aan de kant van de Pater Eeuwensweg niet geheel
autovrij;
 er was nauwelijks aandacht bij de atleten voor de briefing;
 op het zwemparcours dienen boeien te komen voor betere orientatie;
 er kan meer ambiente komen, een fatumtent op de koredor;
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stayeren dient ter discussie gesteld te worden vooral in verband met de
versmalling bij het bruggetje op dit traject;

Daarnaast is Francis van Eijndhoven van mening dat het bestuur zich te veel met
evenementen organisatie bezig houdt en te weinig met bondszaken. Zij stelt voor dat
er een apart persoon belast wordt met bondszaken.
Iwan Jonker is juist van mening dat de bondszaken steeds beter geregeld worden en
complimenteert het bestuur hiermee.
Francis van Eijndhoven mist structuur. Als voorbeeld geeft zij aan dat er geen contact
is geweest met Elza Ketelaars aangaande de CAC games. De commissie topsport
dient hierin een controlerende taak te krijgen. Deze commissie heeft de CAC zaken in
gang gezet. Daarna is er geen duidelijke communicatie geweest tussen het bestuur en
de commissie zodat zij niet voldoende op de hoogte was van de ontwikkelingen.
Verder dient bekeken te worden welke atleten momenteel in beeld zijn.
Iwan Jonker vraagt of hiertoe de commissie wel toegevoegde waarde kan hebben.
Verder is besproken dat het Antilliaans Kampioenschap volgend jaar op Curacao zou
moeten plaatsvinden. Dit is door de Antilliaanse triathlon bond bij monde van de
voorzitter toegezegd.
Er wordt geopperd een zwem-loop te organiseren als opening van het jaar.
Iwan Jonker stelt voor in januari een sprint triatlon te organiseren. Hier zouden ook
Amerikaanse atleten die dan op trainingskamp zijn alhier aan mee kunnen doen.
Francis van Eijndhoven merkt op dat er geen interesse was onder de leden voor de
studentenkampioenschappen.
Iwan Jonker is van mening dat de prijzen, te weten medailles en bekers, niet
noodzakelijk zijn. Verder complimenteert hij het bestuur voor haar functioneren.
Arnold Pagen heeft via de overige bestuursleden de vraag gesteld of het mogelijk is
de olympische triatlon in januari te organiseren. Hierbij zou hij dan tevens graag een
meer internationale uitstraling/benadering voorstellen.
De toekomst van de vrijwilligers is van eminent belang voor het organiseren van
evenementen. Er is dan ook een grote behoefte aan meer vrijwilligers.
Francis van Eijndhoven vraagt of er nog lezingen georganiseerd worden nav het
seminar in Argentinië. Wil van Dijk organiseert workshops voor kinderen en het
streven is in de toekomst meerdere workshops te organiseren over verschillende
onderwerpen.
10.

Sluiting
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Om 22.40u sluit de voorzitter de vergadering en
dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage.

-------------------------------------
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