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Presentielijst
Robbert van Munster, Martijn vd Pol, Robbert Noordanus, Martijn Göttgens, Annemieke Beemster, Eleonora van Dorst, Willem
Wiegersma, Rob Valkenburg, Christel vd Heiden, Annemieke Boer, Romée van der Vorm, Nathalie Vreeburg, Rob vd Akker, Jurjen Blokzijl,
Jort Schraffordt Koops, Floris van Ede, Hans Peter Broers, Simon van der Meer, Carolien Dieperink, Alexander Dieperink, Ralph de Munnik,
Maarten Bijleveld, Michael Weir, Remco vd Berg, Birgitta Weimar, Marije Raap, Eldert Frank, Eveline Koelemij, Nienke de Ruiter, R. Denijs,
Paul Hauptmeijer, Erik Wind, Hans Kelderman, Boudewijn Meijer, Evert Schaap, Patrick Hoevens, Annemiek vd Plaat, Nanda Dedding,
Vincent Pieters, Nico Stijn, Arjen vd Veen, Pauline de Schepper, Anniek Niermeijer, Marinus Schouten, Chris Boer, Audrey Zielinski,
Jacqueline van Holten, Edith Bazuin, Arthur Nagtegaal, Annelies Thies, Joost Ouwerkerk, JeanBart Jaquet, Arthur Faas, Manfred Zielinski,
Arnoud Leemhuis, Merel Hameeteman, Jet van der Meer, Walter Ganzevles.

Opening
De voorzitter, Jean-Bart Jaquet, opent de vergadering. De zeilers zijn momenteel op het
water, wij hier in groten getale aan het vergaderen; een uitstekende goede combi! Mooi om
te zien dat de zaal vol is. In een nog niet zo heel grijs verleden begonnen we met 8
aanwezigen, nu, mede door het combineren van de ALV met de OCN familiedag hebben we
een volle zaal.

Agenda
De voorzitter stelt de agenda als volgt vast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening, rondgaan van presentielijst
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 25 maart 2017
Financieel jaaroverzicht
Presentatie met terugblik 2017 en vooruitblik 2018
Aanpassen selectiereglement
Déchargeren aftredende bestuursleden
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Voorzitter
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Secretaris
Alfred den Boestert
Commissaris Regio
Arnout Leemhuis
Commissaris Talentontwikkeling
Henk Wijbinga
Commissaris Evenementen
Arthur Faas
Commissaris Communicatie
9. Installeren voorgestelde bestuursleden
Floris van Ede
Voorzitter
Walter Ganzevles
Secretaris
Harold Boekholt
Commissaris Talentontwikkeling
Manfred Zielinski
Commissaris Communicatie
10. Stand van zaken EK 2018
11. Sponsoring en Sponsorkliks
12. Rondvraag

Hierna, om 14:00, geeft Rob Sepers een update over jeugd-wedstrijdzeilen bij het
Watersportverbond
Vraag uit de zaal over punt 7. Hoe is dit opgepakt. Dit wordt later, tijdens de presentatie van
Jet meegenomen.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Goedkeuring notulen ALV 2018
Notulen van de ALV 2017 worden goedgekeurd.

Presentatie vanuit verschillende bestuursfuncties
De powerpoint-presentaties zijn meegestuurd, zodat het niet los genotuleerd hoeft te
worden.
De voorzitter bedankt alle bestuursleden die de afgelopen 3 jaar met hem hebben
samengewerkt en memoreert enkele hoogtepunten en het komende Europees
kampioenschap.
De regiocommissaris deelt mee dat de kalender dit jaar voor het eerst samen gemaakt en
gesponsord is door de SKON (Splash Klasse Organisatie Nederland).
De promotiedatum bij de combi’s is veranderd van 1 januari naar 1 september. De vraag rijst
of dit inhoudt dat de gepromoveerde C zeilers mee mogen doen bij de AB selectie?
Hier is nog geen definitief besluit over genomen.
Annemieke Beemster geeft aan dat wel graag te willen. Dit zou ook helpen voor de
breedtesport; in t voorjaar een evenement met z’n allen, en dan in het najaar nogmaals.
Nathalie Vreeburg oppert de verplichting op te nemen om een X-aantal combi’s in de B te
hebben gevaren voor deelname aan zulke evenementen.
Combifinale wordt mede georganiseerd door het Watersportverbond in samenwerking met
WSV Hoorn, maar die luisteren zeker wel naar ideen vanuit de Regio. Wij als OCN doen
voorstellen, beslissing aan Verbond/Hoorn.
Jet geeft aan dat keuzes maken omtrent niveau en al dan niet uitvaren, ook voor kleine
kinderen een eigen stap is; er kan niet voor alle kids een regel gemaakt worden.
Carolien Dieperink geeft aan dat het maar gaat om 1 jaar, het C-jaar. Evt. meer
verantwoordelijkheid bij de trainers om te kijken wie wel, wie niet. Als het maar veilig is!
Hier ontstaat discussie over.
Belang is dat de doorstroming sneller gaat. We worden als Nederlanders te jong zwaarder en
te groot voor de Optimist. “Niet betuttelen; gooi het maar open komt uit de zaal!”
Kijk hoe zeer de regio speelt bij de aanwezigen. Dit is de basis van het Optimist zeilen; dus
wel een probleem dat er nog geen opvolging is; Meld je aan!
De Penningmeester bericht over een financieel onzeker jaar.

We moeten door wegvallen van Delta Lloyd op zoek naar sponsoren; grote en kleine!
De Penningmeester wordt gecontroleerd door onze administratie Luciënne en de
kascommissie. De kascommissie, bestaande dit jaar uit de heren Vd Pol en Algra, heeft de
boeken gecontroleerd en heeft haar bevindingen samengevat zoals te lezen in de
powerpoint.
Er komt een idee uit de zaal; waarom niet een “extra klik” bij inschrijf pagina van Sailing
Today, zodat er een gift gedaan kan worden aan de OCN. Goed idee. Dit wordt zeker
meegenomen.
Timo Dam neemt de taak van Joost over. Joost zal op de achtergrond ook zeker nog zijn
taken rustig overdragen.
Kascommissie voor 2018; van Munster en Algra.
Jet Vissia bericht over de gevaren wedstrijden.
Harold Boekholt praat ons bij over ontwikkelen van zeilers en trainers, KP/JP.
Annelies Ties oppert het aanwijsplekken n.a.v. (EK-WK)-locatie.
Annemieke Beemster oppert het openbaar maken van evt. contracten i.v.m. transparantie.
Denk aan de vaste gegevens alsmede kostenramingen op basis van voorgaande jaren. Ook
voor EK, WK.
Robbert Noordanus stelt het uitbreiden van evenementen voor voor de voorjaars selectie?
Wordt meegenomen.
Hans-Peter Broers: waarom niet openstellen van zelf invulling WK of EK?
Als 1e 5 kiezen kan dit de verhouding jonge/smeisjes veranderen en daarmee de plaatsing
voor een EK van een bepaalde zeiler teniet doen. Ook dit punt zal worden meegenomen
door het nieuwe bestuur.
Minimaal 6 meisjes op de sheet klopt misschien niet. Hier wordt nog duidelijk over
gesproken met de IODA. Beslissing of het 4 of 6 van dezelfde gender is.
Er ontstaat discussie over de selectie voor het Teamzeilen, omdat de kids worden
geselecteerd op de voorjaarsselectie en er wordt geopperd dat het misschien beter zou zijn
omdat dit de meest heldere selectie is. Reden is dat er in Monaco de namen al heel vroeg
doorgegeven moeten worden, dus dit is in dit geval niet mogelijk.
Discussie over de JP en de plekken i.v.m. leeftijd. Waarom geen gender plekken. Jongs en
meiden? Waarvan per 4 zeilers (minstens) 1 meisje.
Meer complexiteit willen we niet. Makkelijk te begrijpen voor ouders en kinderen.
Stemming over het herzien van de JP selectie. Hier wordt positief, met meerderheid van
stemmen over gestemd. Positief en er wordt nog gekeken naar de meisjes.

Henk Wijbinga; evenementen;
Rescue heeft veel mensen nodig, voornamelijk zijn het ouders van de kids die zelf geen
rescue nodig hebben.
Kijk om je heen, spreek mensen aan, en laat ze helpen; alle handjes zijn welkom. Laat ze
contact opnemen met Henk zodat de events veilig kunnen worden gevaren.
Arthur Faas Website gaat vernieuwd worden. Er is een nieuwe webmaster Manfred met veel
verstand van het bouwen van sites, dus daar zijn we enorm blij mee!

Rondvraag
Verslaglegging over punt 6 vd notulen 2017 onderzoek en bekeken hoe kinderen jonger mee
kunnen doen met Nationale events. Hier wordt continue naar gekeken en over gesproken,
we hebben de inhaalslag nodig. Benjamins velden mee laten varen is al een mooie stap in de
goede richting.

Voorstellen aftredende en voorgestelde OCN bestuursleden installeren.
Floris neemt over en bedankt het vorige bestuur.
Floris stelt het nieuwe bestuur voor.

Update Europees Kampioenschap
Jankees lampe geeft een update van het EK
De organisatie is goed op weg, vertrouwen op een mooi evenement. 224 aanmeldingen, 41
landen. Het test-evenement is goed ontvangen door zeilers alsook haven-autoriteiten en
Watersportverbond. Het heeft internationale lof geoogst.
Uitdagingen
1. vrijwilligers om evenement succes te maken. Gaarne opgeven via mailadres uit de mailing
door OCN. Doet moreel appel op optimistenouders
2. sponsoren. Combi met VOR maakt dingen makkelijker zowel als moeilijker
EY, Optiparts, Gemeente Den Haag.

Sponsoringen Sponsorkliks
Sponsorloterij zal leden benaderen om inkomsten te genereren.
Ook de website sponsorklik maakt het mogelijk een bijdrage te doen uit je web-aankopen
zonder dat het je wat kost. www.sponsorkliks.nl

Rondvraag
Rob sepers: logistiek van opstapdag
Annemiek Boer: vrijwilligers Easter
Annemieke Beemster/Vrijbuiter vraagt of clubs interesse hebben om teamzeilen kunnen
trainen. Loosdrecht doet het ’s winters op clubniveau.

Sluiting

