Verslag najaarsvergadering OCN, op 10 maart 2010 te
Roelofarendsveen.
Aanwezig: ongeveer 39 leden, belangstellenden, zeilcoaches en de bestuursleden
Paul Vrijenhoek (voorzitter), Jan Boers (penningmeester), Dick Everwijn
(commissaris Regio), Huub Lambriex (commissaris Talentontwikkeling en
training), Idelette van Beurden (webmaster), Hans Meijer ( te benoemen
bestuurslid) en Sjoerd Latenstein (secretaris).
Aantal stemgerechtigden, 23 personen
1. Opening
De Voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering om
20.00 uur. De voorzitter toont zich verheugd dat er wederom een grote groep
leden en belangstellenden aanwezig is.
2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld. Aan de agenda wordt punt 13 A toegevoegd;
Voorstel aanvulling Kernploeg door de heer Feringa.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter legt uit dat de ingezonden stukken van de heer Engbers, Van
Veldhuijsen en de heer Paardekooper worden behandeld bij agendapunt 13.
De heer Schuurman vraagt het woord en informeert naar de reactie van het
bestuur op de ingezonden email vanuit de wedstrijdorganisatie van de Coupe
Internationale du Havre. En waarom deze email niet als ingezonden mededeling
wordt behandeld. De heer Vrijenhoek licht de inhoud toe en de aanleiding die
heeft geleid tot het zenden hiervan. De organisatie in Le Havre spreekt in de
email haar teleurstelling uit over het feit dat het selectieprogramma van OCN
deelname aan de wedstrijd in Le Havre onmogelijk maakt. De heer Vrijenhoek zet
uiteen dat het bekend is dat de verwachting er lag dat Nederland met een grote
delegatie naar Frankrijk zou komen. Maar dat knelpunten in de agenda er toe
hebben geleid dat dit niet lukt. Tevens benadrukt hij dat het belangrijk is dat er
geen toezeggingen als deze kunnen worden gedaan. Het bestuur probeert
overigens in overleg met de Franse klasse organisatie de agenda’s in 2011 beter
op elkaar af te stemmen.
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4. Verslag najaarsvergadering
Het verslag van de najaarsvergadering d.d. 10.11.09 wordt goedgekeurd.
5. Goedkeuring jaarverslag 2009
Nadat er door de heer Engberts op wordt gewezen dat het Deense Open
Kampioenschap niet in Kerteminde maar in Arhus werd gehouden, wordt onder
toezegging van aanpassing op dit punt, het jaarverslag 2009 door de vergadering
goedgekeurd.
6. Toelichting op trainingsaanpak OCN
De heer Lambriex geeft een presentatie waarin hij laat zien hoe volgens het OCN
bestuur de juiste trainingsaanpak er uit ziet.
Naar aanleiding hiervan volgen een aantal vragen en opmerkingen;
De heer Engberts stelt een vraag over het bijhouden van vorderingen van de
zeilers. Dit in relatie tot de aanwezigheid van gasttrainers tijdens de trainingen
van de zeilers.
De heer Lambriex licht toe dat er een Talent volgsysteem wordt gehanteerd door
het Watersportverbond. Als voorbeeld geeft hij aan dat de resultaten van de
fittest van de Kernploeg hierin worden vastgelegd.
De heer Wempe vraagt zich af wie dan toegang heeft tot dit systeem. Deze
informatie is zichtbaar voor de zeiler, zijn coach en de Talentcoach van het
Watersportverbond.
De heer Paardekooper vraagt zich af hoe OCN de door haar voorgestelde
trainingsaanpak gaat uitrollen in Nederland. De heer Lambriex geeft aan dat OCN
trainers dit, voor zover mogelijk, kunnen overdragen middels enthousiasme voor
de methode. De heer Vrijenhoek voegt hier aan toe dat OCN de materialen tot de
methode beschikbaar stelt.
Mevrouw Spruijt merkt ten aanzien van het Talent volgsysteem op dat we ervoor
dienen te waken het systeem niet tot een administratieve last te maken. Zij ziet
hier ook een taak voor het Watersportverbond.
De heer Schuurman vraagt zich af wat de doelgroep van de trainingsaanpak is;
van Combi C tot en met de top.
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De heer Schuurman vraagt ten slotte of er financiële middelen beschikbaar
worden gesteld door OCN. Er zijn geen middelen beschikbaar, wel een model
trainingsaanpak.

7. Financieel jaarverslag 2009 en goedkeuring door Kascommissie
De heer Boers presenteert het jaarverslag 2009.
8. Begroting 2010
De heer Boers presenteert de begroting voor 2010.
Belangrijk punt is het gegeven dat sponsorinkomsten zijn weggevallen waardoor
voor 2010 een tekort wordt begroot.
Naar aanleiding van de begroting vraagt de heer Schuurman waarom OCN in de
voorgaande presentatie van de heer Lambriex aangeeft dat de trainingsaanpak
start bij de basis, terwijl er in de begroting wordt bezuinigd op de post
breedtesport. Hij suggereert de begrootte post ‘Rubberboten’ deels te verplaatsen
van de Rubriek Kernploeg/Jeugdploeg naar ‘Regio’. Vervolgens betoogt hij dat de
OCN rubberboten dan ook ingezet zouden kunnen worden voor regio gerelateerde
activiteiten.
De Kascommissie wordt gevormd door de heren Kampschreur en Deckers. De
heer Deckers vraagt de heer Boers om de toegenomen post debiteuren in het
jaarverslag toe te lichten. Deze wordt uitsluitend veroorzaakt door een te
ontvangen subsidie van het Watersportverbond en is op het moment van de
vergadering volledig voldaan.
De heer Kampschreur benadrukt nogmaals dat uit de begroting voor 2010 een
tekort blijkt te ontstaan. Hij licht toe dat, gezien de financiële positie van de
vereniging, hem dit verantwoord lijkt.
De kascommissie adviseert de ALV decharge te verlenen aan het bestuur voor het
financieel jaarverslag 2009. Dit advies wordt gevolgd.
9. Toelichting op toekomstontwikkelingen en sponsorbeleid
De heer Vrijenhoek geeft een toelichting waarbij hij aangeeft belang te hechten
aan de volgende punten:
De vereniging heeft een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur hecht aan het
consolideren van het bestaande beleid, zij wil graag een solide beleid voeren en is
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nu niet voornemens grote wijzigingen door te voeren. Voor het initiëren van
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten is geld nodig, wat op dit moment ontbreekt.
Om die reden dient ook meer aandacht te worden gegeven aan sponsoring. Het
bestuur wil dan ook een sponsorcommissie oprichten die zich uitsluitend daar
mee bezig houdt. Suggesties van leden zijn zeer welkom.
Het bestuur zal meer exposure geven aan haar sponsors, waarbij zij denkt aan
communicatie via de website, het maken van filmmateriaal en bijvoorbeeld email
nieuwsbrieven.
Als laatste punt wil het bestuur aandacht geven aan breedtesport, hulp aan
coaches, clinics en overleg met coaches.
11. Bestuursmutatie
De heer Vrijenhoek geeft de heer Meijer een introductie waarna aan de
vergadering wordt voorgesteld om deze op te nemen in het bestuur. De
voordracht wordt aanvaard.
PAUZE
11. Rescue begeleiding
De huidige vaste rescue coördinator de heer Van Veldhuijsen heeft aangegeven
per eind 2010 te zullen stoppen.
Er wordt een oproep gedaan om uit te zien naar een nieuwe vaste coördinator.
Daarnaast is er dringend behoefte aan uitbreiding van de vaste oudergroep die
het rescueteam vormt tijdens de wedstrijden.
12. Voorstel update huidig selectiereglement
De aanpassingen aan het selectiereglement worden in twee stappen aan de leden
voorgelegd.
In eerste instantie wordt de nieuwe tekst voorgelegd waarin diverse
aanpassingen worden gedaan. De aanpassingen betreffen onder andere de
deelnamecriteria aan de Easter Regatta en de Boterletter wedstrijden. Verder zijn
er tekstuele aanpassingen gedaan die door de heer Lambriex kort worden
toegelicht. De leden aanvaarden de voorgestelde wijzigingen en het reglement
wordt aangenomen.
13. Aanpassing selectieprocedure EK WK
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In tweede instantie wordt het WK selectieproces apart behandeld. Aanleiding is
het gegeven dat het WK in december wordt gehouden in plaats van gedurende de
zomer. Hiertoe heeft het bestuur in de najaarsvergadering van 2009 al een
aanpassing voorgesteld. Tijdens die vergadering is dat voorstel niet aangenomen
en is afgesproken er in de voorjaarsvergadering van 2010 op terug te komen. De
leden hadden de mogelijkheid om alternatieve voorstellen in te dienen.
Er zijn 3 voorstellen ingediend; door de heer Paardekooper, de heer Van
Veldhuijsen en door de heer Engbers. De voorstellen zijn voorafgaand aan de
vergadering ter inzage gegeven aan alle leden.
De heer Vrijenhoek licht de 3 voorstellen nog kort toe en zet de uitgangspunten
voor de selectieprocedure nog eens uiteen. Tenslotte stelt hij voor om, alles in
overweging nemende, het selectiereglement niet aan te passen. In de ogen van
het bestuur biedt geen enkel voorstel een uitweg, als het gaat om de
mogelijkheid dat in individuele situaties zeilers benadeeld worden.
De heer Schuurman vraagt de zaal om te stemmen. Er wordt met 23 tegen 16
stemmen gestemd voor het voorstel van het bestuur om de selectieprocedure
niet aan te passen.
13A Voorstel tot tussentijdse aanvulling van de Kernploeg.
Door de heer Feringa is een voorstel ingediend tot aanvulling van de Kernploeg
tot het oorspronkelijke aantal van 16 in de situatie waarbij Kernploegleden
tussentijds afvallen.
Door de heer Vrijenhoek worden de redenen genoemd die maken dat het bestuur
tegen het voorstel is. Hij benadrukt dat hij de discussie graag wil voeren met als
streven een oplossing te zoeken voor toekomstige situaties.
-

Wanneer leden afvallen heeft dit al een negatieve werking op het
groepsproces. Het aanvullen met nieuwelingen zou dit verder verstoren;
Er zijn praktische problemen rond sponsorkleding en uitingen;
Het commitment van de bestaande leden zou wegvallen wanneer de
mogelijkheid tot aanvullen wordt geboden;
Men wil graag het niveau van het team hoog houden;
Wat te doen met oudere kinderen? Wordt er alleen aangevuld met 14
jarigen? 15 jarige kinderen zouden maar voor zeer korte tijd deelnemen;
Zou er eerst moeten worden gekeken naar het doorschuiven van
Jeugdploegleden naar Kernploeg? Dit zou ook de samenstelling van de
Jeugdploeg kunnen beïnvloeden.

De heer Feringa bepleit vervolgens zijn voorstel:
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-

De uitstraling van de Kernploeg is zodanig dat het van belang is dat ploeg
op krachten blijft;
Nieuwelingen geven juist een boost aan het team;
Het niveau van de nieuwelingen kan best hoger zijn dan de minste zeiler
binnen het bestaande team;
Het zou een oplossing zijn voor het praktische probleem van financiële
aard;
Het voorstel is om slechts tot een bepaalde datum aan te vullen;
Het voorstel heeft juist beoogd om tot een goede oplossing te komen voor
de toekomst.

Hierop volgt een discussie tussen voor en tegenstanders. De huidige KP JP
trainers blijken geen voorstander.
De heer Schuurman vraagt de zaal om te stemmen. De zaal stemt vervolgens
over de mogelijkheid om, of de situatie ongewijzigd te laten, of een nieuw
voorstel tot aanvulling uit te werken.
Er zijn 7 stemmen voor het uitwerken van een nieuw voorstel waarna de situatie
ongewijzigd blijft.
12. Rondvraag
De heer Holtrop geeft aan het wenselijk te vinden om de organisatie rond de
rescue minder vrijblijvend te laten zijn. Hij zal een voorstel uitwerken.
De heer Treuren komt terug op de email uit Le Havre waarover tijdens de
mededelingen is gesproken. De heer Vrijenhoek reageert met de toezegging dat
hij vanzelfsprekend nog een reactie zal formuleren.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en
bijdrage en nodigt een ieder uit voor een drankje aan de bar.
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