Verslag voorjaarsvergadering OCN, op 14 maart 2012 te
Roelofarendsveen.
Aanwezig: 34 leden, belangstellenden en de bestuursleden Paul Vrijenhoek
(voorzitter), Sipke Schuurmans (penningmeester), Marc van Dongen
(commissaris externe communicatie), Hans Meijer (wedstrijdcommissaris), Sjoerd
Latenstein (secretaris), Roeland Houtman (te benoemen bestuurslid) en Bart in
der Maur (te benoemen bestuurslid).
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
De voorzitter geeft een korte toelichting over het overleg tussen het nieuw
opgerichte Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen en de OCN. Het NPJ is
opgericht met als doel om de Jeugdklassenorganisaties te ondersteunen vanuit
een overkoepelende rol. OCN bekijkt dit initiatief met een welwillende
belangstelling en is met NPJ in gesprek. Naar aanleiding hiervan zijn geen vragen
vanuit de zaal.
4. Verslag voorjaarsvergadering
Het verslag van de najaarsvergadering d.d. 9 november 2011 wordt goedgekeurd.
5. Goedkeuring jaarverslag 2011
Het verslag wordt doorgenomen door de voorzitter.
Hij stelt vast dat Optimistwedstrijden in 2011 onderscheidend waren door een
goede kwaliteit. De deelnemersaantallen namen ook toe.
Ten aanzien van de communicatie werden in 2011 ook weer stappen gemaakt.
Een voorbeeld daarvan is de goed bezochte en actuele website.
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Voor wat betreft het topzeilen en de Kern- en Jeugdploeg stellen we vast dat de
kwaliteit toeneemt. Dit vertaalt zich ook naar verbeterde internationale resultaten
voor de Nederlandse zeilers.
Het landelijk wedstrijdseizoen werd in 2011 weer verder uitgebreid met een
nieuw evenement; het Nationaal Kampioenschap Teamzeilen.
6. Financieel jaarverslag 2011 en goedkeuring door Kascommissie en
behandeling begroting
Sipke Schuurmans geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2011. Hij
concludeert dat 2011 voor OCN in financieel opzicht een goed jaar is geweest.
De evenementen draaiden een goed resultaat waardoor de totale inkomsten en
uitgaven goed in balans waren. Het materiaal is wel afgeschreven, maar verkeert
in goede staat. De Winst- en Verliesrekening laat een negatief resultaat zien van
(€500).
Factoren die het resultaat in positieve zin hebben beïnvloed waren;
De eenmalig verhoogde subsidie in verband met de hoge reiskosten voor de WK
deelname in Nieuw Zeeland werd gecompenseerd door een eenmalige bate uit de
Stichting Wereldkampioenschappen Optimist 1987 die ooit werd opgericht met als
doel een WK te organiseren in Nederland. De Stichting is inmiddels ontbonden.
Veel lopende kosten werden opgevangen door sponsoring in natura. Waaronder
het volledige onderhoud van de trailers en rubberboten door Ron Meijer Marine
Services; internationaal vervoer van zeilers en materiaal naar buitenlandse
evenementen door Truckland en beveiliging van al het materiaal middels
wielklemmen en sloten door Doublelock.
De begrote kosten voor regiogerelateerde activiteiten zijn in 2011 niet volledig
besteed.
Over de jaarrekening zijn geen vragen uit de zaal.
Aansluitend brengt Robert Holtrop namens de kascommissie verslag uit:
De kascommissie heeft een kascontrole uitgevoerd op de boekhouding en
financiële documenten.
Aandachtspunt was het gegeven dat de portefeuille van de penningmeester
oorspronkelijk werd beheerd door Jan Boers. Vervolgens zou deze worden
overgenomen door Erik Hoek wat door zijn emigratie geen doorgang heeft
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gevonden. Waarna uiteindelijk Sipke Schuurmans eind 2011 de portefeuille
werkelijk overnam van Jan Boers.
De administratie vormt een overzichtelijke weergave van de financiële positie
alsmede van de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
De kascommissie adviseert het bestuur om de doorlooptijd tussen het maken van
afspraken en de uiteindelijke financiële afwikkeling daarvan korter te houden.
Voorts adviseert de kascommissie de aanwezige vergadering om de jaarrekening
goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur.
De vergadering stemt hier vervolgens mee in.

7. Toelichting focus OCN in 2012
Paul Vrijenhoek geeft een toelichting op het overzicht van activiteiten in 2012.
Teneinde tot de planning van de activiteiten te komen vindt veel afstemming
plaats tussen regio’s, klassenorganisaties en buitenlandse organisatoren van
evenementen.
OCN organiseert in 2012, of is betrokken bij de organisatie van, de Easter
Regatta, de AB selectie, de najaarsselectie Port Zélande, het NK teamzeilen, de
Internationale voorjaarsclinic, de Combifinale en de Dutch Youth Regatta.
Communicatie over onze activiteiten vindt plaats via de website.
Het motto voor 2012 is het streven naar het vasthouden van de huidige
activiteiten.
8. Begroting 2012
Sipke Schuurmans loopt met de vergadering middels een presentatie door de
begroting van 2012 heen.
Er worden wat accenten verlegd, maar er zijn geen grote wijzigingen. De
exploitatie van afgelopen jaar liet ook geen grote afwijkingen zien van de
bijbehorende begroting.
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9. Bestuursmutaties
Er bestond een traditie dat de nieuwe bestuursleden van de voorzitter een OCN
stropdas uitgereikt kregen. Besloten is om deze traditie te doorbreken, waarna
ook de bestuursleden hun stropdas ceremonieel afknopen en opbergen.
Aan de vergadering worden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen; de heer
Bart in der Maur en de heer Roeland Houtman, welke zichzelf introduceren.
De voordracht wordt door de vergadering aanvaard.
Pauze
10. Presentatie door Koen Verhart (Watersportverbond)
Koen Verhart is Manager Talentplan bij het Watersportverbond.
Om te beginnen geeft hij een korte toelichting op de actuele situatie, waarbij het
Watersportverbond enorme financiële tegenvallers heeft moeten incasseren.
Hij benadrukt dat de potentie echter enorm is. Het Watersportverbond is de best
presterende sportbond van Nederland. De top 8 sportbonden zullen in de
toekomst driekwart van het NOCNSF budget besteden.
Vervolgens presenteert Koen zijn visie op talentontwikkeling, waarbij hij een
grotere rol ziet voor de regio’s. Er zou moeten worden getraind in de regio’s,
waardoor er, in de visie van Koen Verhart, vaker en door meer mensen zou
worden getraind, omdat dit laagdrempeliger zou zijn.
Dit leidt tot discussie met de zaal, omdat die de mening is toegedaan dat de
jonge zeilers juist op één plek samen moeten trainen. Dit heeft logistieke
voordelen en ze zouden elkaar juist meer meenemen in hun ontwikkeling.
11. Verslag WK in Napier door P. Stumpel
Pim Stumpel is met het WK team naar Napier Nieuw Zeeland geweest als coach.
Doordat de selectie in het voorjaar al was en het WK pas na de Kerst plaatsvond,
was er sprake van een lange en optimale voorbereidingsperiode. Er was ruimte
om te trainen op skills en omstandigheden op te zoeken die ze in Napier ook
konden verwachten. Het team is naar Duitsland geweest, heeft deelgenomen aan
het NK Teamzeilen en was als team aanwezig bij het OBK te Oostende. Aan het
einde van de campagne is nog getraind in Lanzarote en zijn de grotere
internationale evenementen bezocht.
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Het toernooi zelf kende een goede start voor het team. Het WK teamzeilen werd
zeer goed afgesloten met een 5e plaats. Waarna de 2e helft van het toernooi werd
gekenmerkt door veranderde en moeilijke omstandigheden.
Veel dank gaat uit naar Huub Lambriex en Boud van Beurden die het team enorm
goed ondersteund en begeleid hebben.
12. Uitstaande punten ALV november 2011
•

•

Zeilende meisjes in een gemengd optimistenveld;
Paul Vrijenhoek laat aan de hand van de statistieken zien dat de meisjes
eigenlijk niet achterblijven. En dat er dan ook geen reden is om een aparte
focus te ontwikkelen op meisjes.
Koen Verhart vult aan dat meisjes op de lange termijn zelfs beter presteren
dan de jongens.
Update rond beleid inzake subsidie voor deelname aan buitenlandse
wedstrijden.
Naar aanleiding van de vorige ALV is een nieuw voorstel geschreven voor de
buitenlandse subsidie tijdens wedstrijden. Nadat in overleg nog een tekstuele
aanpassing is voorgesteld, wordt dit aangenomen.

13. Rondvraag
Chris de Groot stelt vast dat het NK teamzeilen wordt gepland na het EK
teamzeilen en vraagt zich af dit wel correct is. Dit kan omdat het NK teamzeilen
niet selectief is voor het EK.
Harm Lourens brengt naar voren dat de meting tijdens de DYR erg rommelig is
verlopen. In 2012 zal steekproefsgewijs worden gemeten, waardoor de drukke
middag van de meeting ordelijker zal verlopen.
Francois Nissen stelt een vraag over het stemrecht van ouders van zeilende
kinderen. In de statuten is geregeld dat stemrecht slechts is voorbehouden aan
(volwassen) leden. En dat de zeilers aspirant lid zijn.
14. Sluiting
Onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie
sluit de voorzitter de vergadering.
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