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Algemene Ledenvergadering
11 maart 2009

Vergaderlocatie

SDK

Van
Functie

Gerry Adriaansen
gerr
Secretaris

Telefoon
Fax

5219666
4657826

Stanley Marks, voorzitter
Loek Smit, penningmeester
Gerry Adriaansen,secretaris
Andre van Klinken
Simon de Kerpel
S.Valks namens Teamtrinary
Aanwezig leden:
Iwan Jonker mede namens TEC
Menno ter Bals
Ruben Juriel
Harry Geerings
John Brenters
1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet eenieder van harte welkom.
Hij constateert dat er niet voldoende leden aanwezig zijn voor een quorum.
Daar er 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, worden de voorliggende
agendapunten door deze leden ingebracht en gaat men over tot een Buitengewoon
Algemene Ledenvergadering.
Aanweig:
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Vergadering
Vergaderdatum

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
11 maart 2009

Vergaderlocatie

SDK

Van
Functie

Gerry Adriaansen
gerr
Secretaris

Aanweig:

Stanley Marks, voorzitter
Loek Smit, penningmeester
Gerry Adriaansen,secretaris
Andre van Klinken
Simon de Kerpel
S.Valks namens Teamtrinary
Iwan Jonker mede namens TEC
Menno ter Bals
Ruben Juriel
Harry Geerings
John Brenters

Aanwezig leden:

Telefoon
Fax

5219666
4657826

1.
Opening.
De voorzitter opent deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering om 20.45 uur en
gaat over tot agendapunt 2.
2.
Mededelingen.
Iwan Jonker deelt mede dat hij tot 21.30 uur aanwezig kan zijn. Of men hiermee
rekening kan houden m.n. voor de punten waarbij stemming uitgebracht dient te
worden.
De voorzitter deelt het volgende mede:
a. Sportcongres.
CTA was hierbij aanwezig. Tijdens dit congres is met name de denkwijze van de heer
Bottse en Rein Persaud over een Curaçaos Olympisch systeem en hoe men daarmee
onder de vlag van Curaçao deel kan nemen aan de Olympische Spelen besproken.
Daar tegenover staat de denkwijze van het huidige NAOC. Zij willen het bestaande
concept behouden en intern veranderingen toepassen.
Het Curaçaose Sportbeleid is ook besproken en daarin komt duidelijk naar voren dat
het in de bedoeling ligt de Curaçaose atleet op hoog niveau te kunnen krijgen.
CTA stelt voor om duidelijkheid over de visie van Bottse af te wachten en daarna een
keuze te maken. Bij het maken van een keuze zal door CTA een betere toekomst voor
de atleet voor ogen gehouden worden.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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-2b. Vergadering NAOC.
CTA was door NATrF te St. Maarten gemachtigd om hier aanwezig te zijn.
Tijdens deze vergadering van NAOC werd er veel gediscussieerd over geldzaken. De
Antilliaanse overheid heeft een ½ miljoen gegeven en NAOC heeft 1 tot 2 miljoen
nodig. NOAC wil dit bij de particuliere bedrijven proberen te krijgen.
Vanuit St. Maarten is er weinig aktie. In de begroting van NAOC heeft men NATrF
Naf 2.000,-- subsidie toegekend, zonder dat NATrF een begroting ingediend heeft.
NATrF doet niets met deze toegekende subsidie. Het CTA is dan ook bezig om
NATrF over te nemen en naar Curaçao te halen.
Op 31 maart a.s. vindt er een verkiezing plaats voor het bestuur van het NAOC. Aan
CTA is gevraagd om een namens en in overleg met NATrF hun keuze kenbaar te
maken. De heer Vlieg, voorzitter van CTA gaat zich als voorzitter van NAOC
kandidaat stellen tegenover de huidige voorzitter van NAOC.
Als iemand zich kandidaat stelt voor voorzitter van NAOC presenteren ze ook een
team. Wie komt er in het team van voornoemde kandiaten te zitten? Dit is niet
bekend.
AKTIE: Afgesproken wordt dat het CTA bestuur de namen zal achterhalen met
eventueel hun toekomstbeleid en met deze informatie een keuze maken.
c. CSF vergadering.
CTA was ook aanwezig bij deze vergadering. Ook tijdens deze vergadering is veel
gesproken over de visie van Bottse en de visie van NAOC.
Geconcludeerd wordt dat men afhankelijk is van alle Antilliaanse Bonden om tot een
niveau te kunnen komen.
d. NATrF.
St. Maarten doet weinig aan triathlons en heeft geen visie van bondszaken. Wel
hebben zij een licency wat heel belangrijk is.
Zoals eerder afgesproken start CTA een proces om NATrF over tenemen en naar
Curaçao te halen, waarbij ook coöperatie gevraagd zal worden aan NATrF als CTA
het overgenomen hebben.
3.
Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 30 januari 2008
en van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 januari 2008.
Beiden notulen worden paginagewijs door genomen.
Beiden notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4.
Verslag van de penningmeester en kascommissie.
Loek Smit licht aan de hand van een powerpoint presentatie de volgende punten toe:
• Overzicht inkomsten en uitgaven 2008
• Balanstotaal per 31 december 2008
• Balans 31 december 2008 inclusief overige bezittingen.
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-3CTA heeft over 2008 een verlies geleden van Naf 4.088,47. Dit is veroorzaakt door
o.a. het niet doorgaan van de BDO Off Road Triathlon te Porto Mari, maar er waren
wel schoonmaak kosten gemaakt. De storm Omar heeft er voor gezorgd dat het niet
door kon gaan. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt om de container te repareren, er
is een verzekering afgesloten voor alle evenementen etc.
De kascommissie 2008 bestond uit Martin Eekhof en John Brenters.
Zij hebben de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden.
De heer Brenters geeft CTA het advies om in de toekomst geen blanco cheques meer
uit te schrijven om ongewenste situaties te voorkomen en pleit ervoor om betalingen
te onderbouwen met facturen. Over 2008 is er nl. geen factuur voor de kosten van het
schoonmaken van het Porto Mari traject. De voorzitter deelt mede dat deze factuur
nog niet ontvangen is, maar hier zal voor gezorgd worden.
De heren Martin Eekhof en John Brenters stellen zich wederom kandidaat voor de
kascommissie 2009.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter vraagt decharge aan de vergadering voor de penningmeester.
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het afgelopen jaar.
5. Verslag van de secretaris.
Gerry Adriaansen heeft een kopie van haar jaarverslag uitgereikt.
Dit wordt nader toegelicht door haar. Hoofdzaken zijn:
Bestuur: Loek heeft zijn bestuursfunctie nog 1 jaar langer aangehouden daar er geen
nieuw bestuurslid zich aangekondigd had.
Vergaderingen: het bestuur heeft 9 x vergaderd waarin niet alleen evenementen
voorbereid werden, maar ook beleidszaken voor de toekomst besproken zijn. In
november heeft er een aparte vergadering plaatsgevonden om de ranking te bespreken
en zijn hier afspraken over gemaakt.
Er heeft een extra vergadering plaatsgevonden waarbij mensen uitgenodigd waren die
belangstelling hadden in de timingscommissie te stappen. Helaas is hieruit geen
timingcommissie ontstaan.
Wedsstrijden: worden in het verslag geëvalueerd.
Overigen: contact met sponsoren, onderhoud container, deelname algemene
ledenvergaderingen CSF en NAOC, ontwerpen nieuwe website CTA, de heer Valks
heeft CTA gepromoot tijdens de Kids City, regelmatig hebben gesprekken
plaatsgevonden met Juan Pablo en de heer Bus van NATrF te St. Maarten, CTA heeft
deelgenomen aan de natinale dialoog status aparte, CTA heeft Leo Wolters als
Derigento administrativo en Kwamedi Valks als Nobata di Aña voorgedragen, het
timingsysteem is verhuurd, CTA heeft de informatieavond inzake cursus trainer
bijgewoond en de heer Valks neemt deel aan deze cursus die 2 maart jl. is gestart.
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-4Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd of het nog steeds de bedoeling is dat
CTA de Olympische Triathlon wil laten certificeren.
Gerry licht toe dat dit nog steeds de bedoeling is. CTA heeft het contact met de
Nederlandse Triathlon Bond opgepakt en vorig jaar heeft het CTA bestuur een
gesprek hierover gehad met twee afgevaardigden die op Curaçao waren. Het is niet
gemakkelijk om gecertificeerd te worden. Het CTA bestuur heeft vorig jaar de
parkoersen vastgesteld en dit jaar wordt er gestart met ranking. Dit zijn zaken die een
aanloop zijn tot de aanvraag van de certificatie. Daarnaast dienen er nog andere zaken
goed georganiseerd worden, waaronder ook doping controle etc.
De voorzitter voegt hieraan toe dat dit betekent dat CTA een diepte visie in moet en
de sponsoren willen meer breedte. CTA verdiept zich erin om hier een combinatie in
te kunnen vinden.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om hierbij te denken aan een coöperatie
junior en senior te maken. Bijvoorbeeld bij St. Cruz uit proberen om bij deze
wedstrijd een korte afstand te maken voor de junioren
De voorzitter licht toe dat het te kort dag is om dit nu te realiseren, maar dit zal
meegenomen worden voor volgend jaar.
De heer Valks stelt voor om de Kids Triathlon voor kinderen tot 18 jaar te laten
plaatsvinden.
Loek Smit stelt voor om binnen auspiciën van CTA dat de verenigingen een wedstrijd
maken.
AKTIE: De voorzitter zegt toe deze voorstellen in overweging te nemen.
Hierna dankt hij de secretaris voor haar inbreng.
6.
Programma 2009 en ranking.
De voorzitter licht aan de hand van de power point toe dat het programma er als volgt
uitziet:
• Fria Jeugd Triathlon
Zondag 1 maart SDK
• BDO Sprint
Zondag 29 maart, St. Cruz
• Olympische Triathlon
Zondag 24 mei, Koredor
• Ennia Kids
Zondag 7 juni, Vaarsenbaai
• BDO Off Road Triathlon
Zondag 18 oktober, Porto Mari
• Ennia Kids
Zondag 22 november, Koredor
De vergadering gaat akkoord met dit programma.
Iwan Jonker voegt hieraan toe dat TEC in september de RBR gaat organiseren te
Koraal Tabak.
De heer Valks stelt voor in overweging te nemen dat de Kids Triathlons in de
ochtenduren gaan plaatsvinden.
Gerry merkt hierbij op dat het veel moeilijker is om vrijwilligers in de vroege
ochtenuren te laten komen helpen dan in de namiddag.
AKTIE: CTA zal 1 sponsor benaderen met het voorstel om als try out de triathlon in
de ochtenduren te laten plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan de BDO Off Road te
Porto Mari.
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-5Hierna geeft de voorzitter het woord aan Loek Smit betreffende de ranking die dit jaar
toegepast zal worden.
Loek licht aan de hand van een powerpoint presentatie het volgende toe.
Ranking 2009.
• Voor Senior CTA leden start het CTA in 2009 met een rankingsysteem
• Iedereen begint met “0”!
• Systeem zal doorlopen naar andere jaren.
• Alleen individuele deelname tijdens BDO sprints (2x) en Olympische
Triathlon kunnen punten behalen
• Tijdens de Olympische triathlon zijn meer punten te verdienen dan tijdens de
sprints
• Er komen twee ranglijsten: mannen en vrouwen
• De stand van de ranglijst zal mede bepalend zijn voor eventuele uitzending
naar buitenland
• Eind van het seizoen worden de toppers in de ranglijsten in het zonnetje
gezet
• Vooralsnog levert deelname aan buitenlandse wedstrijden nog geen punten
op
• Puntentelling ligt ter inzage bij het CTA bestuur en wordt gepubliceerd op de
site
• Eind van het seizoen wordt het systeem geëvalueerd en zonodig aangepast.
De CTA gaat de atleet volgen waarbij de leeftijdsbepaling aansluit aan de
internationale regels.
De vergadering gaat akkoord met dit rankingsyteem.
Loek Smit heeft toegezegd de toepassing van dit rankingsysteem te coördineren en
neemt plaats in de rankingcommissie. Eind 2009 zal er een evaluatie plaatsvinden en
zal er een atletencommissie aangesteld worden.
Doelstelling is om 2 kandidaten uit te zenden ongeacht zij junior of senior zijn.
Selectie wordt gebaseed op prestatie.
7.
Verkiezingen.
De voorzitter deelt mede dat Loek Smit en Simon de Kerpel zich als bestuurslid terug
trekken. Loek was vele jaren als penningmeester in het bestuur en Simon is de man
die alle parkoersen heeft vastgelegd.
Het CTA bestuur draagt Menno ter Bals en Ruben Seriel als nieuwe bestuursleden
voor. Er zijn geen andere kandidaten naar voren gedragen.
Stanley Marks stelt zich weer beschikbaar als voorzitter van de CTA.
Hierna gaat men over tot de verkiezing:
De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de Stanley Marks als
voorzitter en met de benoeming van Menno ter Bals en Ruben Seriel als
bestuursleden.
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-68.
Rondvraag.
Simon de Kerpel stelt voor dat het Huisregelement aangepast wordt, zodat bij gebrek
aan een quorum toch de vergadering doorgang kan hebben. Daarnaast kunnen de
verenigingen die aangesloten zijn bij CTA actiever machtigingen mee brengen naar
de vergadering.
AKTIE: De voorzitter zegt toe dit te regelen.
Sydney Valks merkt op dat het publiek bij de Fria Jeugd Triatlon klein was. Hij stelt
voor om de scholen activer te benaderen.
Tevens vraagt hij wanneer de uitslagen bekend zullen zijn.
AKTIE: Toegezegd wordt dat dit eind van deze week op de website zal komen te
staan.
Sydney Valks deelt mede dat als hij voor deelname naar Aruba gaat zijn delegatie
bijzonder goed verwelkomd wordt. Dat is andersom niet zo.
De voorzitter merkt op dat het CTA bestuur graag ook deze service wil geven, maar
dat het bestuur uit 5 personen bestaat die allen een full time job hebben. Hij stelt voor
dat opvang geregeld kan worden via de heer Valks. De heer Valks gaat hiermee
akkoord dat hij dit in overleg met CTA zal doen.
Iwan Jonker deelt mede dat hij eventueel 2 slaapkamers beschikbaar kan stellen
indien Aruba naar Curaçao komt.
Er is via de e-mail een rondvraag binnen gekomen, waarin verzocht wordt om bij de
Kids Sprinttriathlon voor de oudere groep een realy categorie aan toe te voegen. Dit
met als doelstelling dat ze vast kunnen wennen aan een “grote” wedstrijd.
AKTIE: in overleg met de heer Valks zal bekeken worden om een relay voor de
leeftijdscategorie 12 t/m 14 jarige toe te voegen.
De voorzitter deelt mede dat de Amerikaanse Triathleten die ieder jaar naar Curaçao
komen verzocht hebben om de BDO Sprint eerder te laten plaatsvinden in 2010. Dit is
met de hoofsponsor besproken en die heeft daar geen problemen mee. Dit houdt ook
in dat Lions Dive Hotel als subsponsor hier medewerking aan gaat geven.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter deelt mede dat er een verzoek is om de Olympische Triathlon 1 week
later te laten plaatsvinden. De vergadering wil geen verandering laten plaatsvinden en
de geplande datum van 24 mei wordt aangehouden.
9.
Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hierna sluit hij de
vergadering om 23.20 uur.
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