Vergadering:

Algemene Ledenvergadering CTA

Datum:

25 mei 2011

Locatie:

SDK

Tijd:

20.00 uur

Van:

Andre van Klinken

Functie:

Plv. secretaris

Aanwezig:

Stanley Marks, voorzitter
Ruben Suriel, plv. voorzitter
Menno ter Bals, penningmeester
Andre van Klinken, plv. secretaris

Aanwezige leden: Krijn Mostert
Helene Smit
Lions Dive Tec
Iwan Jonker
Pablo Burgos
Sidney Valks, namens Trinarij

Aanwezige leden: 10 plus 15 machtigingen. Dit houdt in dat er in totaal 25 stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur. Heet eenieder welkom. Hij constateert dat er,
inclusief machtigingen, voldoende quorum is voor het houden van de vergadering.

2. Mededelingen
Afwezig tijdens de vergadering: Ruben Suriel wegens persoonlijke omstandigheden.

Niet herkiesbaar zal zijn: A. van Klinken, plv. secretaris

Stanley bespreekt met goedvinden van de aanwezige leden het toekomstplan 2011- 2012 ( kopie zal
bijgevoegd worden). De discussie zal in de komende jaren uiteindelijk draaien om de vraag: welk
standpunt moet de CTA innemen in de keus wedstrijdsport of recreatiesport. De CTA is in principe een
triathlonbond die zich moet bezighouden met bondszaken. Dit houdt echter in dat CTA in principe geen
wedstrijden hoeft te organiseren. Dit gebeurt echter wel. CTA organiseert wel 5 wedstrijden per jaar en
dat al jarenlang. Dit gecombineerd met het feit dat het bestuur in feite onderbemand is, veroorzaakt
een onwerkbare situatie. Er zijn geen of te weinig verenigingen (TEC uitgezonderd) die triathlons
organiseren Het bestuur van de CTA wordt hierdoor te zwaar belast. Hier moet verandering in komen en
er moet een duidelijke keus gemaakt worden. Gaan we door als een soort vereniging die een aantal
thriathlons per jaar organiseert of willen we met het oog op de toekomst een structuur gaan bouwen
die jong talent ontwikkelt en hen ook de structuur aanbiedt om zich verder in de regio te ontplooien en
aan wedstrijden deel te nemen. De keus is aan de leden.Kort samengevat: de bond is er voor de
organisatie van de sport, de verenigingen organiseren de wedstrijden.
Stanley bespreekt en noemt de taken van de bond. (o.a. aansluiting zoeken bij het Ned.Olympisch
Comite. en de Ned. Triathlon Bond).
Hierop volgt een discussie waar geen definitief standpunt ingenomen wordt. De heer Valks verdedigt
het standpunt dat de CTA zich vooral moet bezighouden met het ontwikkelen van de wedstrijdsport,
trainen van jong talent en het deelnemen aan internationale evenementen. De anderen zijn verdeeld: zij
vinden dat CTA ook wedstrijden moet blijven organiseren. Commentaar van het bestuur: we zijn
onderbemand en kunnen zo niet blijven doorgaan met steeds maar weer wedstrijden organiseren; het
moet opgepakt worden door de verenigingen.
Helene Smit had ook nog als mededeling dat de ranking niet goed functioneert als dit jaar de
Olympische Triathlon niet door zou gaan en eigenlijk niet representatief meer is.

3. Notulen van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2010.
Deze notulen worden per pagina doorgenomen en daarna goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Verslag van penningmeester en de kascommissie
Alle aanwezigen ontvangen van de penningmeester een hand-out waarop de volgende punten staan die
nader toegelicht zullen worden door de penningmeester.
-

Overzicht inkomsten en uitgaven 2010
Balanstotaal per 31 december 2010
Begroting 2011

Menno bespreekt financieel verslag.
Wat betreft de inkomsten en uitgaven kunnen we zeggen dat het voor CTA geen goed jaar is geweest.
We sluiten het jaar af met een tekort van ruim Naf. 13.000 gulden. Aan lidmaatschappen en inschrijfgeld
hebben we ruim Naf. 5000 ontvangen en aan subsidiesNaf. 16000. Ook de gelden voor de YOG waren
ruim Naf. 15000. We hebben dus ruim Naf. 37.000 gulden ontvangen maar aan de uitgavenkant staat
ruim Naf. 50.000 gulden dus een tekort van Naf. 13.000 Hier moet wel bij vermeld worden dat de
afschrijving op de timingspullen een groot gedeelte vormt, ruim Naf. 12.000 gulden. En de kosten voor
de YOG.

Over de sponsorbedragen: BDO stopt de sponsering per 2012. Zij heeft wel toegezegd dat zij zal helpen
bij het zoeken naar een nieuwe sponser.

De kascommissie die dit jaar bestond uit Gerry Adriaansen en Loek Smit is niet benaderd. De
penningmeester is er per abuis vanuit gegaan dat Jhon Brenters en Martin Eekhof de commissie
vormden.
De penningmeester vraagt aan de leden of dat een probleem is. De vergadering vindt van niet. Dus ze
gaat akkoord met het financieel verslag.
Menno leest de verklaring van de kascommissie voor en wordt hierbij dus goedgekeurd.
Verder wordt besloten dat de twee aanwezige leden, Iwan Jonker en Andre van Klinken volgend jaar de
kascommissie zullen vormen. De overige aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

5. Verslag van de secretaris
Er zijn geen hand-outs gemaakt. Het verslag van de secretaris zal op de website van de CTA geplaatst
worden na goedkeuring. De plv. secretaris neemt de hoogtepunten van jaar door:
-de wedstrijden ( 5 in totaal)

-de voorbereiding voor de YOG en de afloop en de afwikkeling ervan
-de verschillende vergaderingen die er geweest zijn
-de sponsering van de evenementen
- overige zaken zoals containeronderhoud, vrijwilligers etc.
Dit mondeling toegelicht verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

6. Wedstrijdkalender.

Stanley: er zijn dit jaar nog 2 wedstrijden. De off-road triathlon te Porto Marie in oktober,
gesponserd door BDO (laatste keer) en de Kids Triathlon in november Over die laatste triathlon is
nog onduidelijkheid over het parcours. De sponser (Ennia) wil Hyatt maar CTA wil Marie Pompoen.
Meer duidelijkheid moet nog volgen.

7. Verkiezingen
Eerst was er onduidelijkheid over het moment waarop er verkiezingen gehouden zouden worden. Het
was de bedoeling dat er op deze avond nieuwe mensen naar voren zouden treden om in het bestuur
plaats te nemen. Er is dringend behoefte aan minstens twee nieuwe bestuursleden: een secretaris en
een vice-secretaris aangezien de huidige, Andre van Klinken zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Er volgt
weer een discussie over de koers van het CTA. Moeten we kiezen voor de wedstrijdsport of voor de
recreatiesport. Dit heeft consequenties. Hier komen we niet echt uit zodat het probleem blijft hangen.
Voorgesteld wordt dat de aanwezige TEC-leden intensief gaan lobbyen onder hun leden om mensen te
werven voor het bestuur van de CTA. Voorlopig dus nog een incompleet CTA-bestuur (officieel 4 mensen
i.p.v. minimaal 5).

8. Rondvraag
Valks: de Kids-triathlon is nu niet meer in juni. Moet de sponser (Ennia) de datum bepalen? Volgens hem
is dat niet correct. Er moet meer druk op de sponser komen om niet zomaar de datum te veranderen en
de wedstrijd te houden op een datum die soms voor de kinderen erg lastig is. i.v.m. studie en
proefwerken etc.
Verder is er op Aruba een Kids-triathlon (13 november). Kunnen we een selectie maken van kinderen die
voor uitzending in aanmerking komen? Voorgesteld wordt dat Valks een selectie maakt en het bestuur
hierover een beslissing zal nemen later in het jaar.

Jonker: Kan de Olympische Triathlon die TEC onder auspiciën van de CTA organiseert op 14 augustus a.s.
gelden als Curacaos kampioenschap? De vergadering gaat hiermee akkoord. TEC organiseert de OT en
het heeft de status van Curacaose kampioenschappen.
Heleen Smit: het rankingsysteem functioneert niet. Als de OT niet doorgaat hebben we onvoldoende
wedstrijden. Hoe staat het met de ranking? Onduidelijk.
Krijn: Hoe staat het met de tijdsregistratie; de matten en de bijbehorende pc’s? Stanley antwoordt: de
matten moesten gerepareerd worden. Het kostte Naf. 1500 om ze heen en weer te sturen. We hebben
nog geen idee wat de reparatiekosten zijn. Als de kosten te hoog zijn , gaan we twee nieuwe kopen.
Want tijdsregistratie is essentieel in een wedstrijd.
Is er een officieel verzoek nodig van TEC om de matten te mogen gebruiken tijdens de OT? Ja.
CTA heeft nog geen verzoek van TEC ontvangen. CTA hoopt dat de matten 14 augustus gerepareerd zijn
en ook op Curacao aanwezig Dan is gebruik geen probleem.maar er moet wel een officieel verzoek
gedaan worden.
Burgos: Is er een follow up van de YOG?
Stanley: dat hangt af van onze toekomstige relaties.( ITU en Ned. Triathlon Bond) Deze moeten we gaan
leggen en uitbouwen. Het hangt ook af van onze eigen toekomstvisie. Wat willen we met de CTA? Een
bond die contacten heeft met het buitenland en een kader heeft waarbinnen atleten perspectieven
hebben om aan wedstrijden deel te nemen in het buitenland en zo verder te groeien of gewoon lokaal
een aantal wedstrijden organiseren? De voorzitter is overigens van mening dat we ons moeten gaan
concentreren op het eerst genoemde aspect.

Na nog wat discussies sluit de voorzitter de vergadering om 23.45 uur

