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Vergadering
Vergaderdatum

Algemene Ledenvergadering
17 maart 2010

Vergaderlocatie

Lions Dive & Beach Resort

Van
Functie

Gerry Adriaansen
gerr
Secretaris

Aanweig:

Stanley Marks, voorzitter
Menno ter Bals, penningmeester
gerry Adriaansen,secretaris
Gerry
Ruben Suriël, vice voorzitter
Andre van Klinken, plv. secretaris

Aanwezig leden:

S.Valks
K. Mostert
P. Burgos
M. van Regteren
Fred Scheper
Ray Seferina

Telefoon
Fax

5219666
4657826

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet eenieder van harte welkom.
Hij constateert dat er niet voldoende leden aanwezig zijn voor een quorum.
De voorliggende agendapunten worden door de aanwezige leden ingebracht en gaat
men over tot een Buitengewoon Algemene Ledenvergadering.
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Vergadering
Vergaderdatum

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
17 maart 2010

Vergaderlocatie

Lions Dive & Beach Resort

Van
Functie

Gerry Adriaansen
Secretaris

Aanweig:

Stanley Marks, voorzitter
gerry ter Bals, penningmeester
Menno
Gerry Adriaansen,secretaris
Ruben Suriël, vice voorzitter
Andre van Klinken, plv. secretaris
S.Valks
K. Mostert
P. Burgos
M. van Regteren
Fred Scheper
Ray Seferina

Aanwezig leden:

Telefoon
Fax

5219666
4657826

1. Opening.
De voorzitter opent de Buitengewone Algemene Ledenvergadering en gaat over tot
agendapunt 2.
2. Mededelingen.
De heer Van Regteren deelt mede dat door TEC een intensieve looptraining
georganiseerd wordt. Hij vraagt of het mogelijk is informatie hierover via CTA te
verspreiden.
Afgesproken wordt dat alle nodige informatie naar Gerry gemaild zullen worden en
zij zal zorgdragen voor verspreiding.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 maart 2009 en van de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 11 maart 2009.
Beiden notulen worden paginagewijs door genomen.
Beiden notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Hierna merkt de voorzitter op dat de volgende actiepunten die genoemd worden in het
verslag als volgt behandeld zijn:
Pagina 4: De voorkeur is uitgesproken om ’s-morgens de triathlons te laten
plaatsvinden. Dit is bekeken. De sponsoren zien graag dat het evenement in de
namiddag plaatsvindt i.v.m. een betere exposure en het is moeilijker om 20
vrijwilligers in de vroege ochtenduren bij elkaar te krijgen.
Pagina 6: Wordt afgesproken dat het huisreglement aangepast zou worden. Dit zal op
korte termijn gebeuren en toegezonden worden aan de CTA leden.
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4. Verslag van de penningmeester en kascommissie.
Alle aanwezigen ontvangen van de penningmeester een hand-out waarop de volgende
punten staan die toegelicht worden door de penningmeester:
 Overzicht inkomsten en uitgaven 2009
 Balanstotaal per 31 december 2009
 Begroting 2010
CTA heeft over 2009 een winst van Naf 1.423,74.
De ingekomen post van sponsoren is groot omdat er ook Naf 5.000 aan subsidie is
ontvangen. Daarnaast zijn is er wat extra inkomsten in verband met het verhuren van
het timingsysteem aan derden.
Aan de uitgaven kant ziet men dat er in 2009 weer medailles, bekers en prijzen
gekocht zijn voor de komende jaren. Er is ook een behoorlijke kostenpost vanwege
het aanschaffen van nieuwe spullen voor in de container, onderhoud container, timing
spullen, cursussen en afschrijving timingsysteem.
Er is een klok aangeschaft die met het subsidie geld van Sedreko bekostigd is. Deze
subsidie is eenmalig en wordt jaarlijks door het CTA aangevraagd waarbij een
begroting ingediend wordt.
Op de begroting 2010 is toegevoegd het lidmaatschap ITU, gezien de staatkundige
situatie is het belangrijk dat CTA zelf lid wordt van ITU en dit niet meer via NATFr
te St. Maarten laten lopen. Ook is het YOG traject inclusief voorbereidingen
toegevoegd. De Youth Olympic Games vindt plaats in augustus 2010. Het CTA
bestuur heeft hiervoor 2 atleten die in samenwerking met het NOAC hiervoor klaar
gemaakt worden. Zij hebben deelgenomen aan een voorbereidingswedstrijd te
Suriname en in april gaan ze deelnemen aan de kwalificatie wedstrijd te Mexico.
Daarna richting YOG te Singapore. Kosten zijn vrij hoog en e.e.a. wordt mede
opgevangen door aangevraagde subsidies. De vergoeding van het NAOC is bij de
inkomsten onder subsidie geboekt. Daarbij is Naf 10.000,-- bijgeboekt voor overige
aan te vragen subsidies.
De kascommissie 2009 bestond uit Martin Eekhof en John Brenters.
Zij hebben de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden.
De kascommissie van de CTA verklaart, per brief, dat zij de volledige financiële
boekhouding van de CTA over het boekjaar 2009 hebben gecontroleerd en in orde
hebben bevonden. Een punt van aanbeveling is om in de toekomst voor uitgaven
boven de Naf 1.000,-- een volledig gespecificeerde offerte aan te vragen en een
volledig gespecificeerde factuur te latenopstellen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter vraagt decharge aan de vergadering voor de penningmeester.
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
Voor volgend jaar zullen Loek Smit en Gerry Adriaansen als kascommissie optreden.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het afgelopen jaar.
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5. Verslag van de secretaris.
De secretaris heeft een kopie van haar jaarverslag uitgereikt.
Dit wordt nader toegelicht door haar. Hoofdzaken zijn:
Vergaderingen: het bestuur heeft 8 x vergaderd waarin niet alleen evenementen
voorbereid werden, maar ook beleidszaken voor de toekomst besproken zijn.
Tevens hebben er in de tweede helft van 2008 extra vergaderingen plaatsgevonden ter
voorbereiding van deelname aan de Youth Olympic Games (YOG) te Singapore. In
december heeft men hierover met het NAOC vergaderd, waarbij verschillende punten
besproken zijn over het traject richting YOG.
Het CTA bestuur heeft Menno ter Bals als delegatie leider bij het NAOC aangemeld,
de heer Valks als trainer/coach in samenwerking met de heer Scheper.
Ranking: wordt in het verslag geëvalueerd aangevuld met gegevens over deelname
YOG.
Wedstrijden: worden in het verslag geëvalueerd.
Overigen: contact met sponsoren, onderhoud container, deelname algemene
ledenvergaderingen CSF en NAOC, ontwerpen nieuwe website CTA, regelmatig
hebben gesprekken plaatsgevonden met Juan Pablo en de heer Bus van NATrF te St.
Maarten, het timingsysteem is verhuurd, de heer Valks volgt de cursus trainer, feest
voor de CTA vrijwilligers georganiseerd en subsidies aangevraagd.
Daar er geen vragen zijn bedankt de voorzitter de secretaris voor haar inbreng.
Hierna wordt er een pauze ingelast van 15 minuten.
6. Wedstrijdkalender 2010.
De voorzitter informeert dat de wedstrijdkalender er als volgt uitziet:
 Fria Jeugd Triathlon
Zondag 28 februari SDK
 BDO Sprint
Zondag 28 maart, St. Cruz
 Olympische Triathlon
Zondag 23 mei, Koredor
 ENNIA Kids
Zondag 13 juni
 BDO Off Road Triathlon
Zondag 17 oktober, Porto Mari
 ENNIA Kids
Zondag 21 november, Koredor
De vergadering gaat akkoord met dit programma.
De voorzitter deelt mede dat Fatum in december 2008 heeft aangegeven dat zij hun
sponsoring terug wilde trekken. Na een goed gesprek heeft het CTA overeen kunnen
komen dat zij in 2009 nog zouden sponsoren. Op dit moment moet er nog een gesprek
plaats gaan vinden over de sponsor mogelijkheden in 2010. De heer Valks stelt voor
dat AA-drinks benaderd zou kunnen worden om deze sponsoring over te nemen,
indien Fatum zich terug gaat trekken. Ook wordt voorgesteld om aan een ander
parkoers te denken. De voorstellen zullen in de overwegingen mee worden genomen.
Hierna ontstaat er een discussie over de bestaande parkoersen en eventueel andere
plaatsen te gaan gebruiken. Geconcludeerd wordt dat gezien het ranking programma
het niet echt wenselijk is om de parkoersen te veranderen. De bestaande parkoersen
zijn volgens de ITU regels afgestemd. Wel kunnen de clubs, zoals TEC met de RBR,
elders een evenement organiseren waarbij CTA ondersteuning kan verlenen.
.
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7. Ranking junioren.
De voorzitter stelt voor om een ranking voor junioren in het leven te roepen. Hierbij
wil men niet uit het oog verliezen dat jonge kinderen spelenderwijs aan de triatlons
mee moeten doen. Het CTA zit op dit moment in een traject om atleten te vormen en
dan heb je meetpunten nodig. Vanuit het CTA bestuur is naar voren gekomen dat men
toch angst heeft dat met een rankingsysteem de jongeren te veel wedstrijdminded
gaan worden en daardoor blessure gevoelig. Hierover is contact geweest met dokter
Best, die de CTA geïnformeerd heeft dat ranking een technische kwestie is en niet
zozeer medisch. Gebruikelijk is om bij een rankingsysteem voor junioren min of meer
atleten van vergelijkbare fysiek (en dus te verwachten prestatieniveau en “fair
competition”) bij elkaar te doen. Soms wordt er dan meer gekeken naar lengte en
gewicht als criteria dan leeftijd.
Hierna ontstaat er een discussie en na ampele overwegingen wordt besloten dat het
CTA bestuur start met een rankingsysteem van 12 t/m 14 jarigen.
8. Deelname YOG (Youth Olympic Games) te Singapore.
De voorzitter deelt mede dat het jaarprogramma 2010 van de CTA mede in het licht
staat van de uitzending van atleten naar internationale wedstrijden, ter voorbereiding
van o.a. de Youth Olympic Games (YOG) te Singapore.
Naast onze jaarlijkse evenementen (6), waarvan er 3 voor de jeugdontwikkeling zijn
en 3 voor senioren, heeft het CTA in 2009 een rankingsysteem toegepast voor o.a. het
kunnen selecteren van 2 atleten voor deelname aan het YOG. Bij de voorbereiding en
begeleiding van deze twee atleten zijn er verschillende facetten nodig zoals
begeleiding in de vorm van trainen, voeding en technische begeleiding. Dit houdt o.a.
ook in dat er kosten gemaakt moeten worden voor het uitzenden naar internationale
wedstrijden zoals de Triathlon Suriname februari 2010 en de kwalificatiewedstrijd te
Monterey, Mexico in april. Dit alles wordt in samenwerking met het NAOC
gerealiseerd.
Het CTA bestuur heeft ervoor gekozen om deelname van senioren aan overige
buitenlandse spelen zoals CAC etc. te verplaatsen naar volgend jaar, zodat men zich
nu volledig kan bezighouden met deelname van de junioren aan het YOG.
9. Verkiezingen.
De voorzitter deelt mede dat Gerry Adriaansen zich als bestuurslid terug trekt.
Stanley Marks stelt zich weer beschikbaar als voorzitter van de CTA.
Ruben Suriël, Menno ter Bals en André van Klinken stellen zich beschikbaar als
bestuurslid.
Er is geen nieuwe kandidaat naar voren gedragen en statutair dient men minimaal 5
bestuursleden te hebben. Het CTA komt 1 kandidaat te kort.
De heer Schepers stelt zich tijdens de vergadering beschikbaar en het CTA bestuur
draagt hem als kandidaat naar voren.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de Stanley Marks als
voorzitter en met de benoeming van Fred Scheper als bestuurslid.

Orco Bank N.V., rekeningnr.103395-0001

Curaçao Triathlon Association
P.O. Box 3483, Curaçao, N.A.
Tel: 5999 521 9666 Fax: 5999 465 7826
E-mail: gerryadriaansen@hotmail.com
www.triathlon-curacao.com

-610. Rondvraag.
De heer Burgos vraagt extra aandacht voor de veiligheidsaspecten bij de
evenementen. Het CTA bestuur zegt toe de veiligheidsaspecten extra aandacht te
geven.
De heer Van Regteren stelt voor om bij ITU uit te zoeken wat volgens hun reglement
de leeftijd is waaronder de junioren vallen.
Het CTA bestuur zegt toe dit uit te zoeken.
De heer Valks vraagt wat men gaat doen als er in oktober bij de ENNIA kids triathlon
wederom hoge golven zijn zoals vorig jaar?
De voorzitter stelt voor om meer mensen voor de veiligheid in het water te zetten met
kano’s en aan de kant. CITRO kan vanwege het te ondiepe water niet met hun boot
binnen komen. Zij kunnen aan de kant ingezet worden.
De secretaris deelt mede dat zij van mevrouw Francis van Eijndhoven via een mail de
volgende punten voor de rondvraag heeft ingediend:
 BDO Sprint te St. Cruz, bekijken of er een driehoek in het water gelegd kan
worden. Heengaande en teruggaande zwemmers hadden ontzettend veel last
van elkaar, omdat er in 1 lijn gezwommen moest worden.
 BDO Off Road te Porto Mari: over het tweede geitenpad hing een tak heel
gevaarlijk over het pad. Eventueel een rode zakdoek of een ander soort
waarschuwing gebruiken.
Afgesproken wordt dat deze 2 punten meegenomen zullen worden.
De secretaris deelt mede dat de nieuwe website helaas niet van de grond is gekomen.
De heer Krijn Mostert heeft aangegeven dat hij met zijn IT achtergrond bereid is de
bestaande CTA website in de toekomst te gaan onderhouden.
Hiermee gaat men akkoord.
De secretaris neemt van de rondvraag gebruik om het CTA bestuur te bedanken voor
de prettige samenwerking. Tevens wijst zij de aanwezigen erop dat het huidige CTA
bestuur uit minimaal 5 personen bestaat, wat volgens haar ervaring te weinig is. Zij
spreekt dan ook de hoop uit dat de aangesloten verenigingen en leden van de CTA
zoveel mogelijk ondersteuning zullen verlenen aan het CTA bestuur. Zij zelf zal als
vrijwilliger haar ondersteuning blijven geven. Dankzij het doorzettingsvermogen en
inzet van de huidige bestuursleden is het CTA niet alleen evenementen aan het
organiseren, maar hebben ze ook de mogelijkheid tot het ontwikkelen van topatleten
gerealiseerd. De secretaris is blij hieraan een steentje te hebben mogen bijdragen. Zij
is het laatste bestuurslid die de CTA heeft opgericht en hoopt dan ook dat zij
voldoende informatie aan het bestaande bestuur heeft overgedragen voor een
succesvolle voortgang.
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De voorzitter bedankt, mede namens de overige CTA bestuursleden, de secretaris
voor haar inzet. Hij is er van overtuigd dat haar inbreng zeker heeft bijgedragen aan
het vormen van de mogelijkheid om topatleten te vormen en nog vele andere zaken
die van de grond zijn gekomen de afgelopen 3 jaren.
11. Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hierna sluit hij de
vergadering om 23.00 uur.
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