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Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 Curaçao
Triathlon Association
Woensdag 18 februari 2015 - 19:30 uur @ Lions Dive Beach Resort
Aanwezig:
Machtigingen:
Bestuur:
1. Eric Spaan (Carine)
1. Iwan Jonker (Voorzitter)
2. Bas Zwaan (Iwan)
2. Arjan Keijzers (Secretaris)
3. Huub van Schaik (Iwan)
3. Menno ter Bals (Penningmeester)
4. George van Zinnicq
4. Ruben Suriel (Vicevoorzitter)
Bergmann (Carine)
5. Krijn Mostert (Vicesecretaris)
5. Loes van der Woude
Leden:
(Carine)
6. Mike van Regteren
6. Froukje Lourens (Carine)
7. Natasja Ordelmans
7. Romke Jonker (Arjan)
8. Carine van Zinnicq Bergmann – Jänsch
8. Tamara Brank (Iwan)
9. Raymond Ricardo
10. Fred Krieger
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de (buitengewone) Algemene Ledenvergadering 2014
4. Verslag van de penningmeester en kascommissie
5. Verslag van de secretaris
6. Wedstrijdkalender
7. Ranking
8. Handhaving sportiviteit
9. Verkiezingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Uitgereikte documenten/ bijlages:
1. Verslag Algemene Ledenvergadering 2014
2. Financieel jaarverslag 2014
3. Budget 2015
4. Jaarverslag Secretaris 2014
5. Statuten CTA 2008
6. Huishoudelijk reglement 2014
7. Voorstel ranking reglement 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 en constateert dat er voldoende quorum is.
2. Mededelingen
 Menno ter Bals en Ruben Suriel stellen zich niet verkiesbaar voor 2015.
 Carine van Zinnicq Bergmann – Jänsch stelt zich verkiesbaar voor 2015.
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Raymond Ricardo en Fred Krieger stellen zich verkiesbaar als penningmeester voor
2015.

3. Notulen van de Buitengewone Ledenvergadering 2014
De notulen van de ALV/BLV van 2014 zijn uitgedeeld en worden goedgekeurd.
4. Verslag van de penningmeester en kascommissie
De volgende stukken worden uitgereikt en toegelicht door de penningmeester:
 Winst- en Verliesrekening 2014
 Balans 2014
 Begroting 2015
De kascommissie (Ronnie Gruppen en Andre van Klinken) heeft de stukken gecontroleerd en
goedgekeurd. Daarnaast geeft de kascommissie de volgende adviezen:
 De Kascommissie heeft hetzelfde advies gegeven als in 2014 m.b.t. de openstaande
vorderingen van ongeveer ANG 15,000 op NOAC/Sedreko, namelijk: proberen deze
alsnog te innen.
 Naast de vorderingen op NOAC/Sedreko staat er nog voor ongeveer ANG 4,000 aan
vorderingen open uit 2008. Voorstel kascommissie is om deze vorderingen af te
boeken.
 Het saldo van de lopende rekening overboeken naar spaarrekening.
 Penningmeester wordt decharge voor boekjaar 2014 verleend.
Actiepunten n.a.v. advies kascommissie:
 Er is besloten het eerste half jaar van 2015 actie te nemen op de openstaande
vorderingen, mocht innen niet lukken worden de vorderingen afgeboekt.
 De oude penningmeester zal betrokken blijven bij inning van deze vorderingen.
M.b.t. de begroting komen de volgende punten naar voren:
 Post ‘Aanschaf materialen’ is laag begroot, dit wordt aangepast naar ANG 1,500.00
 TEC dient ANG 1,000.00 per event te betalen voor huur van
container/materialen/timing systeem.
 Post ‘Onderhoud spullen/afschrijving’ wordt aangepast naar ‘Afschrijving’.
 Er wordt een bedrag opgenomen als reservering voor het vervangen van het
timingsysteem over 4 jaar.
Menno ter Bals wordt door het huidige bestuur decharge verleend als penningmeester.
5. Verslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris is uitgedeeld en doorgenomen.
6. Wedstrijdkalender
De wedstrijdkalender voor 2015 ziet er als volgt uit:
TEC: 1 maart SOLIANA BONAPART & AARDENBURG Run Bike Run @ Koral Tabak
CTA: 18/19 apr ENNIA on road Sprint Triathlons @ Kokomo
TEC: 24 mei
ENNIA Curaçao International Triathlon @ St. Barbara
CTA: aug/sep BLUE BAY off road triathlons @ Blue Bay
TEC: sep?
TEC Aquathlon @ Lions Dive & Beach Resort
CTA: okt
INFOTRANS off road triathlons @ Porto Mari
Tijdens bovenstaande wedstrijden kunnen punten worden verdiend voor de CTA ranking.
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7. Ranking
 Er is een nieuw reglement voor de ranking voorgesteld voor 2015, dit voorstel
reglement is uitgedeeld. De wijzigingen t.o.v. 2014 zijn uitgelegd:
o Er is meer diepgang gecreëerd in de puntentelling door ook na plaats 20
verschillende punten toe te kennen en de puntenaantallen aan te passen
richting ITU standaarden.
o De beste x-1 scores voor wedstrijden in een seizoen tellen mee voor de
ranking (waarin x het totaal aantal wedstrijden opgenomen voor de ranking
is).
o De Aquathlon is toegevoegd als wedstrijd die meetelt voor de ranking (beide
afstanden tellen even zwaar mee).
o Er zijn 3 punten-categorieën ingevoerd.
 Er is gestemd over invoering van het voorgestelde reglement, dit is unaniem akkoord
bevonden met enkele tekstuele wijzigingen van Carine.
 Er is besloten de puntentelling voor de doorlopende ranking in 2015 opnieuw in te
laten gaan, wegens de wijzigingen in puntenaantallen.
 Er is voorgesteld om meer aan promotie te doen voor de ranking, bijvoorbeeld
doordat TEC dit expliciet vermeldt op de flyers voor hun evenementen (uitslag telt
mee in de CTA ranking).
8. Handhaving sportiviteit
Aanleiding van het opnemen van dit agendapunt is dat er geconstateerd is dat er bij
wedstrijden af en toe vals wordt gespeeld (afsnijden parcours, etc.). Er is gediscussieerd over
de vorm waarin dit kan worden gehandhaafd, dit is lastig uitvoerbaar. Vanuit het bestuur is,
als voorbeeld, voorgesteld:
 Aanstelling onafhankelijke wedstrijdleider/jury
 Aangeven voorval onsportief gedrag met minimaal 2 getuigen
 Indienen melding kan tot 15 minuten na afloop van een wedstrijd
 Diskwalificatie/tijdstraf als middel
De ALV geeft het bestuur de opdracht om met een formulering en voorstel wijziging
wedstrijdreglement te komen om sportiviteit uitvoerbaar te handhaven.
9. Verkiezingen
Het bestuur draagt Carine van Zinnicq Bergmann – Jänsch en Fred Krieger voor als
bestuursleden. De ALV kiest door middel van schriftelijke stemming unaniem het volgende
CTA bestuur:
Voorzitter
Iwan Jonker
Secretaris
Arjan Keijzers
Penningmeester
Fred Krieger
Commissaris*
Carine van Zinnicq Bergmann – Jänsch
Commissaris*
Krijn Mostert
*Specifieke functies worden nader vastgesteld.
10. Rondvraag
 Er is voorgesteld om een podium van de Marine te lenen als oplossing voor het
ontbreken van een goed podium binnen de CTA. Dit podium kan de CTA zelf
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schilderen (eventueel in de kleuren van een sponsor, zoals Coca Cola). Actiepunt is
dit na te gaan bij Daan Haasbroek.
Zorg is de verzekering (aansprakelijkheid) die nog niet geregeld is. Dit is een punt
van aandacht en staat op de agenda voor het bestuur in 2015 met prioriteit.
Het zou goed zijn als er naast Krijn en Romke nog iemand het timing systeem kan
bedienen en uitlezen.
Er is voorgesteld om studenten MBO te betrekken bij de organisatie van
evenementen (als schoolopdracht). Natasja geeft contactinformatie van Arthur
Hogestede door.
Huub van Schaik vraagt of de CTA de opzet van een algemene duursportkalender
ondersteund. Het antwoord van de CTA is:
o Ja, de CTA ondersteund een algemene duursportkalender op voorwaarde
dat de opzet en vorm nader worden uitgewerkt in overleg met betrokken
partijen. Hierbij dienen afspraken gemaakt te worden en zullen
voorwaarden gesteld worden waarin onder meer de afspraken die gemaakt
zijn met sponsoren worden gewaarborgd.
o Daarnaast worden de volgende eisen gesteld (inbreng Bas Zwaan per
machtiging):
 Platformen op Facebook, Strava etc. pas opzetten na overleg met
overkoepelende organen, zodat er afstemming kan plaatsvinden;
 Uitdrukkelijk geen evenementen opzetten die suggereren dat Huub
van Schaik de organisator is;
 Geen initiatieven nemen/opzetten die qua naamstelling verwarring
opleveren met bestaande structuren en organisaties zoals bonden
en verenigingen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:22 uur.
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