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Plezier, Trainen, Winnen

Focus OCN
Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN
Doelstelling korte termijn

Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde doelstellingen en verdeling van de
werkzaamheden

Doelstellingen bestuur sessie

• De Optimist is de wedstrijd-en opleidingsboot
voor de zeilende jeugd van ± 8 tot 15 jaar.
• Voor kinderen is wedstrijdzeilen in de Optimist
een plezierige gelegenheid om de belangrijkste
periode in hun ontwikkeling zeer waardevol te
maken.

Historie OCN

Even een stapje terug

• De Optimist Club Nederland is een vereniging van Optimistzeilers,
ouders en enthousiaste vrijwilligers en werd in 1974 opgericht.
•

Haar doel is:
 om de sport te promoten,
 het niveau van de Nederlandse Optimistjeugd te verhogen,
 de 400 leden samen te brengen,
 de kern -en jeugdploeg te selecteren

 te begeleiden en om evenementen of trainingen te organiseren.

•

OCN zet zich actief in om kinderen op hun eigen niveau te laten wedstrijdzeilen. Zo
worden de regionale Combiwedstrijden en de landelijke selectieevenementen onder haar toezicht georganiseerd.

•

OCN organiseert nationale en internationale trainingen voor (aankomend)
talent en organiseert of initieert periodiek lokale of regionale trainingen
door OCN trainers en coaches.

• Plezier, Trainen, Ontwikkeling, Groei en Winnen

Wat is er allemaal gebeurd sinds 1974 ?
Met invloed op positie OCN

•

•

Combiregio’s


Georganiseerd jeugdwedstrijdzeilen op regionaal niveau o.b.v. landelijk reglement



Samenwerkingsverbanden van organiserende verenigingen met eigen sites

United 4


•

NPJ


•

•

•

Veel verschillende belangen, daardoor minder regie over de selectiewedstrijden

Respecteert de huidige positie OCN en richt zich op het verenigingsniveau en doorstroming
naar andere klassen

Watersportverbond


Goede faciliteiten in Medemblik en Scheveningen



Zeilacademie levensvatbaar bij voldoende en goede instroom

Professionalisering en vergroting zichtbaarheid Nederlandse zeilers


Spoort aan tot de droom (zeker afgelopen jaar met de Olympische Spelen)



Verhoogt ambities en doorontwikkelbehoefte

Commerciële teams / clinics


Helpen bij het maken van de stap van verenigings- naar talentenniveau

Uitkomsten van Brainstorm

Waarom OCN

•

Wij geloven dat wedstrijdzeilen veel plezier en vele leerzame uitdagingen
biedt waardoor dit substantieel positief bijdraagt in de ontwikkeling van het
kind in de leeftijd van 8 tot 15 jaar.


•

Wedstrijdzeilen in de Optimist biedt veel plezier en leerzame uitdagingen en heeft daardoor
een positieve invloed op de algehele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar.

Wij geloven ook dat hoe hoger het niveau des te mooier de sport in al zijn
facetten en des te leerzamer de uitdagingen.
 Continue ontwikkeling, afstemming en verdere professionaliseren van het wedstrijdzeilen in
de Optimist geeft een positieve impuls aan de sport.

Hoe?
•

Door continu te vertellen en te laten zien wat een mogelijke loopbaan van
de Optimistzeiler kan zijn, waarbij in alle mogelijke fases de nadruk op
plezier, trainen, ontwikkeling, groei en soms ook winnen centraal staat.

Regio
Selectiezeilen
KP /JP

Hoe ?


Vertegenwoordiging maar ook ambassadeurs in alle gebieden
 Een actief bestuur bestaande uit en ondersteund door zeer betrokken ouders
 Ouders die het verhaal met ons vertellen zodat veel meer zeilers de weg naar
het wedstrijdzeilen vinden
 Ouders die het met ons leuk vinden om verder te bouwen aan de
OCN



Sponsoring
 Goede sponsoring maakt talentontwikkeling mogelijk en verhoogt zichtbaarheid

Hoe ?



Intensief ondersteunen bij wedstrijden door grote groep vrijwilligers
 Organiseert en helpt mee met het organiseren van nationale en internationale
evenementen

 Bewaakt kwaliteit, eerlijkheid maar vooral ook veiligheid



Focus op, en continuïteit in, talentontwikkeling
 Veel aandacht voor talentontwikkeling en doorstroom naar nationale en
internationale top

Wat ?
•

We functioneren als Klassenorganisatie
 Ondersteunen bij de organisatie van wedstrijden, met name bij nationale en
internationale evenementen en behartigen van onze belangen
 Selecteren voor EK/WK en Kernploeg/Jeugdploeg
 Opstellen en afstemmen jaarprogramma

•

We organiseren trainingen en clinics voor top 40

•

We delen kennis met verenigingen (informeel) en ‘nieuwe’ zeil-ouders

•

We vertellen ons verhaal en delen onze kennis via sociale media, folders,
overleggen, nieuwsbrieven en via onze eigen zeilers (zijn zij niet de beste
ambassadeurs?)

Korte termijn om te investeren in de lange termijn

•

Subsidievoorstel voor buitenlandse wedstrijden

•

Training/Opleiding organiseren voor trainers in samenwerking met
verenigingen en NPJ

•

In minder drukke zeiltijden het verhaal laten vertellen door zeilers, ouders
en trainers

•

Clinics organiseren voor Top40 maar ook voor de enthousiaste zeiler die
graag zijn vaardigheden wil vergroten.

•

Communicatie op meerdere platfora, sneller en dynamischer, zichtbaarder
voor grotere groepen

•

Onze eigen site toegankelijker maken

Taken verdeling OCN 2013

•

Johanneke Behrend

voorzitter en sponsoring

•

Véronique Ribbink

secretaris

•

Sipke Schuurmans

penningmeester

•

Roeland Houtman

commissaris topsport en talentontwikkeling

•

Bart In der Maur

commissaris wedstrijden

•

Marc van Dongen

commissaris website en externe communicatie

•

Remco Meijntjes

commissaris evenementen

•

Vacature

commissaris voor de regio

En uiteraard (gelukkig uiteraard) worden we nog door heel veel ouders ondersteund
bij het bijhouden van de selectiestanden, logistiek, transport, planning en
begeleiding.
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