Verslag voorjaarsvergadering OCN, op 9 maart 2011 te
Roelofarendsveen.
Aanwezig: 29 leden, belangstellenden en de bestuursleden Paul Vrijenhoek
(voorzitter), Jan Boers (penningmeester), Huub Lambriex (commissaris
talentontwikkeling), Idelette van Beurden (commissaris externe communicatie),
Hans Meijer (wedstrijdcommissaris), Andrea Duyvestijn en Sjoerd Latenstein
(secretaris).
1. Opening
De Voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering rond
20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
4. Verslag voorjaarsvergadering
Het verslag van de najaarsvergadering d.d. 10 november 2010 wordt goedgekeurd.
5. Goedkeuring jaarverslag 2010
Het verslag wordt doorgenomen door de voorzitter. Hij brengt het motto “Plezier,
trainen en winnen” nog eens onder de aandacht en laat de belangrijkste zaken
van het afgelopen jaar nog eens de revue passeren.
Verder benadrukt hij nogmaals het grote belang van sponsors, alsmede de rol die
communicatie speelt. Idelette geeft aan dat zij de bekende social media, zoals
facebook en twitter, als communicatiemiddel zal implementeren in de website en
Marc van Dongen wordt bedankt voor al zijn inspanningen om de OCN
communicatie te ondersteunen met prachtige, op het water gemaakte,
filmbeelden.
Naar aanleiding van punt “materieel” in het jaarverslag geeft de voorzitter aan
dat er een nieuwe materiaalwagen is aangeschaft voor het vervoer en bewaren
van boeien, en dat Marc van Dongen voorlopig is aangesteld als
materiaalmeester.
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6. Financieel jaarverslag 2010 en goedkeuring door Kascommissie
Jan Boers presenteert het jaarverslag. Het is een goed jaar geweest. Niet alleen
in sportief opzicht, maar ook financieel gezien.
-

-

Er waren meer deelnemers aan wedstrijden en OCN had meer leden.
Doordat wij in staat waren om meer kleinere sponsors aan ons te binden
middels het verkopen van website banners heeft ook dit bijgedragen aan
een beter resultaat.
Wat opviel is dat het budget voor de regio niet volledig is besteed.
Sponsors blijven van belang. Wij zijn financieel gezien volledig afhankelijk
van onze hoofdsponsor. Mocht deze wegvallen dan gaat dit onmiddellijk
ten koste van onze kaspositie.

Robert Kampschreur geeft namens de kascommissie een toelichting op het
financieel verslag. De cijfers geven een getrouwe weergave van de financiële
positie van de vereniging. Hij complimenteert het bestuur met het gevoerde
beleid. Dit heeft een goede uitstraling en is gericht op groei. Hij adviseert de
aanwezige leden van de vergadering om decharge te verlenen waarop zij akkoord
gaan met het financieel beheer door het bestuur.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het werk van de kascommissie en
overhandigt een fles whisky aan Robert Kampschreur en Jaap Deckers.
Voorgesteld wordt dat voor het boekjaar 2011 Jan Boers, Jaap Deckers als lid van
de kascommissie zal opvolgen. Jan zal later in de vergadering aftreden als
penningmeester. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Begroting 2011
De begroting voor 2011 laat geen grote veranderingen zien ten opzichte van die
van het voorgaande jaar. Ook mede doordat de begroting uiteindelijk ook
grotendeels is gerealiseerd wat blijkt uit het financieel verslag over 2010.
Wel worden er hogere kosten begroot voor de organisatie van het NK Teamzeilen,
een uitbreiding van de subsidie voor de WK zeilers naar €2.750 en extra middelen
voor regio-ondersteuning.
Er wordt een verlies begroot van €2.000 voor 2011.
Door de vergadering wordt ingestemd met de voorgestelde begroting.
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8. Bestuursmutaties
Het bestuur stelt voor om Erik Hoek als bestuurslid aan te laten treden in de
functie van penningmeester. Erik is op dat moment in Zwitserland en stelt zich
via een telefoonverbinding voor aan de vergadering.
Jan Boers treedt af als bestuurslid en penningmeester. Paul Vrijenhoek geeft aan
dat Jan zeker gemist zal gaan worden. Buiten alle inspanningen als
penningmeester van de OCN, is in ieder geval de belangrijke rol die hij speelde bij
het binnenhalen van de overeenkomst met Delta LLoyd het vermelden waard.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde mutaties.
Jan neemt afscheid. Hij geeft aan dat zeer veel ouders zeer betrokken zijn. Dat
zeilen niet alleen gaat over prestaties, maar ook over ontwikkeling en barrières
overwinnen. Het OCN bestuurslidmaatschap is niet iets wat je zomaar even doet,
heel veel taken zijn veelomvattend. Daar kwam echter veel energie voor terug.
Pauze
9. Presentatie door Bart van Breemen en toelichting OCN beleid inzake
teamzeilen.
De presentatie door Bart van Breemen vervalt, doordat Bart van Breemen heeft
moeten afzeggen. In plaats daarvan starten we met een filmpje over teamzeilen.
Hans Meijer geeft commentaar op de beelden en vervolgt met een toelichting op
het beleid.
-

-

Visie Watersportverbond; het fleetracen is in principe goed op orde. Dat
wil zeggen dit wordt ruimschoots beoefend. Het teamzeilen vormt een
verbeterpunt. Het Watersportverbond zoekt op dit gebied naar verbreding.
Visie OCN; meer aandacht besteden aan het teamzeilen. Teamzeilen is
leerzaam, ook voor het fleetracen. Met name doen jonge zeilers veel
regelkennis op die zij dan later weer kunnen toepassen.

Er staan 3 teamzeilevenementen gepland:
-

Het EK team wordt door OCN afgevaardigd naar de Risotti Trophy;
Het WK team wordt afgevaardigd naar de BMW Opticup in Berlijn als
onderdeel van de WK training.
OCN organiseert een NK teamzeilen voor 5 tot maximaal 12 teams op 20
en 21 augustus op de Haarlemsche Jachtclub. De wedstrijdleiding ligt in
handen van Bert van Veldhuijsen.
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Sander Cretier merkt op dat de reis naar Berlijn altijd weggelegd was voor de
winnaar van het teamzeiltoernooi. Hans geeft aan dat er voor is gekozen om dit
evenement te gebruiken als training voor het WK team. In plaats daarvan mag de
winnaar van het teamzeiltoernooi zich vanaf 2011 Nederlands Kampioen noemen.
10. Lopende zaken van belang
-

Op initiatief van de United4 organisatie is besloten om de Round Robin
gedurende één wedstrijdweekend te verlaten en over de twee weekends te
spreiden. Argumenten hiervoor waren een snellere doorlooptijd tussen de
wedstrijden wat de veiligheid ten goede zou komen bij slechte
weersomstandigheden. OCN heeft dit een jaar lang aangezien en mede op
verzoek van veel deelnemers, waaronder ook de Belgen die niet alle
weekends als selectieweekend aanduiden, verzocht om deze maatregel
terug te draaien. Dit verzoek ligt bij het bestuur van de United4.

-

Ook in 2011 vindt het WK plaats aan het einde van het jaar. Hierover is in
een eerdere vergadering al een voorstel gedaan. Dit voorstel probeerde
een oplossing te vinden voor het gegeven dat kinderen die zich in mei
selecteren voor het WK nog doorgroeien en wellicht in december te groot
zijn voor de optimist. Het bestuur geeft aan dit jaar geen aanpassing op
het selectiereglement voor te stellen die ziet op bovenstaande
“problematiek”.

11. Verslag WK in Langkawi
Pim Stumpel is met het WK team naar Langkawi geweest als coach. Hij geeft aan
dat het een zeer succesvol verlopen evenement is geweest qua prestaties. Met
een 15e plaats voor Bart Lambriex, een 30e plaats voor Benjamin Wempe, een 40e
plaats voor Kevin Bergers, een 60e plaats voor Ralph Duyvestijn en een 71 e plaats
voor Xander van Beurden.
De eerste 3 dagen van het toernooi verliepen goed, daarna volgde gedurende
twee dagen het onderdeel teamzeilen. Dit ging niet goed, waardoor Nederland er
de eerste dag al uit lag. Dit gaf wel de mogelijkheid om twee dagen uit te rusten
en te ontspannen in plaats van één dag.
Nederland eindigde in het fleetrace klassement als 5 e land en als 1e Europese
land. Dit toernooi vormde in 2010 dus de zeer succesvolle afsluiter van het goede
zeiljaar 2010. Pim krijgt een fles drank overhandigd en een fotoboekje als dank.

Secretariaat: Haydnlaan 4,2215 LM Voorhout, ABN AMRO rek. nr. 469678739, KvK nr. 40464724
secretaris@optimist.nl, www.optimist.nl
pagina 4

12. Rondvraag
In de rondvraag doet Paul Vrijenhoek nog een oproep aan de aanwezige ouders
om vooral mee te denken en ook mee te helpen in het aankomende zeiljaar.
Sluiting
Onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie
sluit de voorzitter de vergadering om 10:05 uur en nodigt een ieder uit voor een
drankje aan de bar.
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