Notulen voorjaarsvergadering OCN 13 maart 2013 te Loosdrecht
Aanwezig: 20 leden, belangstellenden en de bestuursleden Johanneke Behrend (voorzitter),
Véronique Ribbink (secretaris), Sipke Schuurmans (penningmeester), Marc van Dongen
(commissaris externe communicatie), Bart in de Maur (wedstrijdcommissaris), Roeland Houtman
(commissaris training & talentontwikkeling), Bart in der Maur (regio en wedstrijdcommissaris),
Remco Meijntjes (commissaris evenementen).
Afwezig met kennisgeving: Paul Vrijenhoek, Han Beverwijk, Robert Holtrop en Jan Boers
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.
3.

Mededelingen/ingekomen stukken

De voorzitter is zeer verheugd te kunnen mededelen dat Delta Lloyd het sponsorcontract weer
verlengd heeft voor een periode van vier jaar. Er is een nieuw logo ontwikkeld, passend bij de
nieuwe huisstijl van Delta Lloyd. Dit logo zal steeds meer geïntegreerd worden in alle uitingen van
de OCN.
4.

Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 7 november 2012

De notulen worden goedgekeurd.
NAV
Er zullen dit jaar geen aparte selectiewedstrijden voor Optimisten op de Grevelingen worden
georganiseerd door de U4. Dit jaar blijft de Roompot de lokatie voor alle klassen. Volgend jaar zal
opnieuw worden bekeken of een andere lokatie in Zeeland haalbaar is voor de U4.
5.

Jaarverslag 2012

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over het jaarverslag zoals dat op de site www.optimist.nl is
gepubliceerd. Er zijn geen vragen. De voorzitter stelt voor de tijd die is ingeruimd voor de
uitgebreide toelichting op jaarverslag anders te gebruiken, nl. voor een uitwisseling van ideeën
met de zaal naar aanleiding van punt 7. De vergadering stemt hier mee in.
6.

Financieel jaarverslag 2012 en goedkeuring door Kascommissie

De penningmeester geeft een toelichting op het ﬁnancieel jaarverslag 2012. Hij concludeert dat
2012 voor de OCN een goed jaar is geweest.
Hoewel er was begroot op een neutraal resultaat, is het jaar met een aanzienlijk positief resultaat
afgerond als gevolg van een aantal speciﬁeke meevallers. De evenementen (Easter, U4, DYR)
werden goed bezocht. Er waren geen onvoorziene uitgaven. Het materiaal (rubberboten en
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trailers) - dat al wel is afgeschreven - verkeert nog in zo’n goede staat, dat vervanging nog niet
aan de orde is.
De penningmeester merkt op dat de Regio een beter invulling verdient en ook op het gebied van
communicatie is dit jaar minder uitgegeven dan begroot. Dit zijn aandachtspunten voor de
komende periode. Goede en heldere communicatie wordt steeds belangrijker; ook voor onze
sponsoren is het essentieel dat alle activiteiten optimaal onder de aandacht worden gebracht.
De uitgaven voor de website zijn dit jaar hoger dan begroot. De penningmeester merkt op dat dit
geld wel goed besteed is omdat het ten goede komt aan de vergroting van de naamsbekendheid
van de vereniging.
Het NK Teamzeilen trok helaas minder deelnemers dan verwacht. De kosten voor het evenement
zijn daardoor hoger uitgevallen.
Aansluitend leest de voorzitter de door de kascommissie opgestelde verklaring voor omdat
Robbert Holtrop en Jan Boers allebei niet aanwezig kunnen zijn vanwege een verblijf in het
buitenland.
De kascommissie heeft een kascontrole uitgevoerd op de boekhouding en de ﬁnanciële
documenten. De kascommissie concludeert dat de administratie zeer overzichtelijk is. Alle
informatie is gemakkelijk en zeer eﬃciënt terug te vinden. Uit de rapportage blijkt dat de kosten
binnen de OCN goed onder controle zijn. Behalve dat er in 2012 veel ﬁnanciële meevallers waren,
zijn er ook een aantal kleine tegenvallers geweest. Uit de gesprekken met de penningmeester
blijkt dat het bestuur serieus omgaat met deze tegenvallers. Er wordt onderzocht hoe de
tegenvallers zijn ontstaan en hoe deze in de toekomst te voorkomen zijn. De kascommissie prijst
het bestuur voor deze kritische houding ten opzichte van de ﬁnanciën.
Binnen de OCN is eigenlijk geen contant geld in omloop behalve tijdens de Easter Regatta. De
kascommissie adviseert om tijdens de Easter Regatta een gedelegeerd persoon aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de ﬁnanciën tijdens het evenement, dit onder eindverantwoordelijkheid
van de penningmeester en het bestuur.
De kascommissie bedankt de penningmeester voor het ﬁnancieel verslag en de toelichting erop.
De kascommissie heeft in het verslag geen nalatigheden of onregelmatigheden kunnen ontdekken
en heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie op een degelijke, ordentelijke en
transparante wijze wordt gevoerd.
De kascommissie adviseert de vergadering dan ook de ﬁnanciële stukken goed te keuren en
décharge te verlenen aan het bestuur.
De vergadering stemt hier vervolgens mee in.
7.

Toelichting focus OCN in 2013

Aan de hand van de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek geeft de voorzitter een korte toelichting op
de focus van de OCN in 2013. Kennisoverdracht en communicatie zijn daarbij leidend. Door met
elkaar te delen hoe een Optimistzeiler zich kan ontwikkelen (op elk gewenst niveau) en door het
‘verhaal’ continu te vertellen wil de OCN kennis beter gaan delen met als doel zoveel mogelijk
zeilers en ouders te enthousiasmeren. De OCN wil staan voor (talent)ontwikkeling en groei in de
breedste zin des woords, van beginnend zeiler tot kernploegzeiler.
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Naar aanleiding van de inleiding door de voorzitter volgt een interessante discussie over hoe deze
doelstelling het beste bereikt kan worden.
De volgende suggesties worden gedaan:
• aanwezige kennis binnen verenigingen beter vastleggen zodat informatie-overdracht
eenvoudiger wordt;
• opstellen van een universeel basisprogramma waardoor kennis breed beschikbaar komt en
blijft;
• bij kennisoverdracht aan de basis beginnen zodat ook goedwillende ouders ‘tools’ krijgen;
• platform creëren voor educatie en kennisoverdracht;
• trainers de kans geven zichzelf voortdurend te ontwikkelen binnen de vereniging en daarbuiten;
• het ‘train-de-trainer’-programma uitbreiden (niet alleen bij de OCN-clinic, maar ook extra
trainingen op groot water voor regiozeilers en hun trainers);
• kennisoverdracht via zeilers stimuleren (KP- en JP-zeilers worden vaak gezien als idool; buddysysteem instellen waarbij KP- en JP-zeilers jongere zeilers kunnen adviseren).
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun actieve bijdrage aan de discussie. De suggesties
zullen worden meegenomen. De voorzitter vraagt de aanwezigen ook binnen hun eigen vereniging
te bekijken op welke manier de aanwezige kennis beter kan worden vastgelegd.
De OCN is een groot voorstander van ‘train-de-trainer’-programma’s. Ook dit jaar zullen
verenigingstrainers worden uitgenodigd om mee te gaan in de RIB’s tijdens de OCN-clinic en ook
de Teamzeilclinic voorafgaand aan het NK Teamzeilen krijgt een educatief karakter voor de
trainers.
Ten slotte voegt Roeland Houtman toe dat met het oog op de ontwikkeling van ambitieuze, jonge
zeilers, in het voorjaar een gelegenheidsteam zal worden geformeerd: het zogenaamde Regatta
Team. Dit team zal onder leiding van een OCN-trainer een buitenlands zeilevenement bezoeken.
De selectiecriteria zullen binnenkort bekend worden gemaakt.
8.

Begroting 2013

De penningmeester licht de begroting 2013 kort toe. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De
begroting wordt goedgekeurd.
9.

Subsidieregeling voor bijdrage in de coachingskosten i.v.m. deelname aan
internationale wedstrijden buiten Nederland en België

De OCN heeft al jaren een subsidieregeling voor een bijdrage aan de coachingskosten bij
buitenlandse wedstrijden van 10 euro per wedstrijddag. De afgelopen jaren is er wisselend
gebruikt gemaakt van deze regeling en geconstateerd is dat buiten de KP- en de JP-zeilers weinig
andere zeilers van deze regeling gebruik maken. Omdat
a) voor de KP en JP een apart budget beschikbaar is en
b) de OCN graag ook zeilers die niet tot de KP of JP behoren, wil stimuleren naar het buitenland
te gaan,
stelt het bestuur voor de regeling aan te passen. Het subsidiebedrag wordt verhoogt van 10 euro
naar 20 euro per wedstrijddag en voortaan kunnen alleen zeilers buiten de KP en de JP een
beroep doen op de regeling.
Het voorstel wordt aangenomen.
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10.

Uitstaande punten ALV 7 november 2012: update startgroepen

Het nieuwe wedstrijdformat (startgroepen en IODA baan) wordt kort toegelicht. Het belangrijkste
voordeel van het nieuwe format is dat er meer wedstrijden op een dag kunnen worden gevaren en
dat er sneller kan worden doorgestart.
11.

Rondvraag

• Arend Bouwer geeft aan dat hij het jammer vindt dat er voor de Benjamins geen aparte baan
meer is bij de DYR.
Het bestuur geeft aan dat er in het verleden veel ‘fraude’ is geweest met leeftijden. Daarnaast is
de leeftijdsgrens voor benjamins niet in alle landen hetzelfde. Ten slotte kan de capaciteit van de
baan beter worden benut door beide groepen (benjamin en niet-benjamin) samen te laten varen.
Voor de benjamins wordt wel een apart klassement opgemaakt.
• Marc van Dongen presenteert het nieuwe welkomstgeschenk van de OCN: een zeiltonnetje met
sponsoruitingen.
• Roeland Houtman stelt voor de volgende ALV bij de KNZ&RV Muiden te houden.
12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22u40 en bedankt GWV De Vrijbuiter hartelijk voor de
gastvrijheid .
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