Notulen Algemene Najaarsledenvergadering Optimist Club Nederland
6 november 2013
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst
Afwezig met kennisgeving: dhr. P. Velds, dhr. M. Paardekooper, dhr. en mevr. Westerhof, mevr. M. Bos
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en dankt de KNZ&RV voor de gastvrijheid. Vervolgens geeft de
voorzitter het woord aan de heer W. Beunis, die alle aanwezigen namens de KNZ&RV van harte welkom
heet.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 13 maart 2013
De notulen worden unaniem goedgekeurd.
5. Ingekomen voorstellen van leden en/of trainers
Er zijn geen voorstellen.
6. Verslag EK 2013, WK 2013 en Regatta Team 2013
Roelof Bouwmeester doet kort verslag van het EK 2013. De voorbereidingsperiode voor dit evenement was
kort (4 weken). Het team bestond uit 8 zeilers, er was 1 plek extra vanwege het feit dat Stijn Paarderkoper
in 2012 Europees Kampioen werd. Het EK werd gevaren op het Balatonmeer in Hongarije. De condities
waren lastig vanwege de variabele wind. Het was een fantastisch evenement met veel goede resultaten.
Alle zeilers hebben grote stappen gemaakt. Ook voor Roelof zelf was het een leerzaam evenement. Roelof
bedankt de teamleaders Anneke Kraan en Hette van der Meer van harte voor de ondersteuning tijdens het
evenement.
Pim Stumpel doet vervolgens kort verslag van het WK 2013 dat gehouden werd op het Gardameer. De WKploeg bestond uit 5 zeer ervaren zeilers. Vier van de vijf zeilers deden voor het eerst mee aan een WK. Ter
voorbereiding van het evenement werd getraind in Workum, Medemblik, Kiel en Turkije. Tijdens de
voorbereiding stonden de volgende zaken voorop: skills en vaardigheden, plezier, varen met specifieke
condities, teambuilding en teamracen. Teamleader tijdens het evenement was Roelof Bouwmeester. Pim
bedankt hem hartelijk voor alle hulp. Het evenement was erg succesvol. De zeilers hadden te kampen met
zeer wisselvallige omstandigheden die anders waren dan verwacht. Alle zeilers hebben enorme stappen
gemaakt in hun ontwikkeling.

Jochem Bart Haakman doet kort verslag over het Regatta Team. Het Regatta Team is in 2014 ingesteld om
zeilers buiten de KP en de JP ervaring op te laten doen in het buitenland (dit jaar tijdens de French Open in
Frankrijk). Het team bestond uit vier niet-Benjamin en vier Benjamin-zeilers. Voorbereidende trainingen
vonden plaats in Medemblik (samen met het EK-Team). De omstandigheden tijdens het evenement waren
lastig. De focus tijdens de voorbereiding en het evenement lag met name op techniek en de individuele
ontwikkeling van de zeiler. Dat dit effect heeft gehad blijkt uit het feit dat de helft van de ploeg
doorgestroomd is naar Kern- of Jeugdploeg. Jochem Bart bedankt Olivier Savelon en Karen Klaassen voor
hun hulp tijdens de voorbereiding en de ondersteuning ter plekke.
7. Wedstrijdzaken
a) Evaluatie IODA-baan/startgroepen
Bart in de Maur evalueert kort de invoering van de nieuwe baan (IODA-baan) en de invoering van vaste
startgroepen. Het doel van de invoering van het nieuwe format (gebruikt tijdens alle wedstrijden, m.u.v. de
Optispring) was meerledig: verkorting duur wedstrijden, toename van het aantal wedstrijden per zeildag,
minder vermenging met andere klassen. De invoering van het nieuwe format is over het algemeen goed
bevallen. Op basis van de ervaringen van dit jaar, zal het concept hier en daar worden aangepast. Zo waren
de wedstrijden soms korter dan de 35 minuten waarnaar werd gestreefd. Aan de wedstrijdcomités is
gevraagd, rekening te houden met de streeftijd.
b) Aanpassing selectiereglement
De voorgestelde aanpassing van het selectiereglement wordt goedgekeurd.
c) Selectiedata en -lokaties
Selectiedata en lokaties worden vastgesteld.
ALV: De wedstrijdleiding lijkt niet altijd even bekwaam te zijn. Kan de OCN daar iets aan doen; bijvoorbeeld,
zelf de wedstrijden gaan leiden? Met name op de Roompot zijn de wedstrijden niet altijd even optimaal.
Bestuur: Het blijft moeilijk. We hebben als OCN niet genoeg mankracht om zelf de wedstrijden te kunnen
leiden. De U4 blijft onze belangrijkste partner qua wedstrijdorganisatie. We zijn het als bestuur met elkaar
eens dat U4 Roompot niet de meest ideale lokatie is voor optimistwedstrijden. Vooralsnog zijn er geen
goede alternatieven (m.n. gebrek aan faciliteiten op de wal). We hebben onze voorkeur al uitgesproken voor
een andere lokatie in Zeeland; maar met name door het ontbreken van voldoende faciliteiten op de wal is
vooralsnog geen geschikte alternatieve lokatie gevonden voor de U4 in Zeeland.
De heer W. Beunis geeft aan dat de KNZ&RV beschikt over twee havens (Enkhuizen en Muiden). Hij denkt
graag mee over alternatieven.
Het Batavia Sailing Center biedt aan om actief mee te helpen bij het zoeken naar en samenstellen van
wedstrijdcomités.
Het bestuur geeft aan graag gebruik te maken van het aanbod van de heer Beunis en het Batavia Sailing
Center.

8. Regatta Team: definitieve invoering
Vanwege het grote succes van het Regatta Team dit jaar, is besloten tot definitieve invoering van het Team.
Vanaf 2014 zal jaarlijks een Regatta Team worden afgevaardigd naar een buitenlands evenement. De
samenstelling van het team zal bekend gemaakt worden na de bekendmaking van de
voorjaarsselectiestand. Voor deelname aan het team zal een leeftijdsgrens gelden; dit omdat het bestuur
jonge talenten de kans wil bieden naar het buitenland te gaan.
9. Terugblik afgelopen periode en vooruitblik komend seizoen
Naast de gebruikelijke activiteiten (organisatie van wedstrijden, begeleiding Kern -en Jeugdploeg, selectie
EK- Team, WK-Team en Regatta Team, organiseren van (regio)trainingen, belangenbehartiging van leden en
informatievoorziening), lag de focus op de intensivering van de samenwerking met de regio’s en een
verbetering van de communicatie(middelen). Er is hard gewerkt aan een nieuwe site die
gebruiksvriendelijker is en aantrekkelijker voor jongeren. De site wordt kort gepresenteerd en enthousiast
ontvangen door alle aanwezigen. Binnenkort zal de site live gaan. Het komende seizoen zal de
samenwerking met de regio’s nog meer invulling krijgen en zullen de communicatiemiddelen verder
worden uitgewerkt. Verder wil het bestuur van de OCN Optimistzeilers beter gaan begeleiden bij de
overstap naar de vervolgklassen.
De voorzitter sluit af met de aankondiging dat het komende jaar diverse activiteiten zullen worden
georganiseerd in verband met het veertig-jarig bestaan van de vereniging.
10. Bestuursmutaties
Marc van Dongen en Sipke Schuurmans, aftredende bestuursleden, worden hartelijk bedankt voor hun
enthousiasme en enorme inzet voor de vereniging. Vervolgens heet de voorzitter de nieuwe bestuursleden,
Arend Bouwer (penningmeester) en Henk Kraan (regiozaken) van harte welkom. Zij stellen zich kort voor.
11. Mutaties kascommissie
Jan Boers, aftredend lid kascommissie, wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Hij zal worden opgevolgd
door Willem Costermans.
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een lezing over de ontwikkeling van
jeugdsporters door Marije Elferink-Gemser en Jaap Zielhuis.

