Notulen voorjaars-Algemene Leden Vergadering van Optimist Club Nederland op
26 maart 2014 te Sneek
Aanwezig: Hette van der Meer, Emiel en Annette Westerhof, Roeland Houtman, Madelon
Oostwoud, Herman Rijpma, Frans Jan Punt, Robert Holtrop, Simon van der Meer, Onno Yntema,
Jean Bart Jaquet, Roelof Bouwmeester, Pim Stumpel, Johanneke Behrend, Arend Bouwer, Henk en
Anneke Kraan, Remco Meijntjes, Rob Haitsma, Frank van Haren, George In der Maur, Bart In der
Maur
Afwezig met kennisgeving: Véronique Ribbink

1. Opening
De voorzitter Johanneke Behrend opent de vergadering en bedankt de KWS voor het openstellen van
‘De Kajuit’ voor deze vergadering en de gezamenlijke maaltijd vooraf.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
Wegens onvoldoende belangstelling is het Lustrumfeest verplaatst van 29 maart naar 31 mei tijdens
de DYR. Robert Holtrop vraagt of ook ex-Optimistzeilers zijn uitgenodigd voor het feest. Waarop de
voorzitter antwoordt dat alleen de huidige OCN-leden zijn uitgenodigd.

4. Goedkeuring van de notulen van de najaars-ALV d.d. 6 november 2013
De notulen worden unaniem goedgekeurd.

5. Ingekomen voorstellen van leden en/of trainers
Het secretariaat heeft geen voorstellen ontvangen.

6. Jaarverslag 2013
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag.
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7. Financiën
De penningmeester Arend Bouwer geeft in zijn intro aan dat hij zich inmiddels bewust is van de
omvang van de ‘klus’ die hij heeft aanvaard. Deze is ‘fiks’ en hij is onder de indruk van hetgeen hij
overgedragen heeft gekregen van zijn voorganger, doch ook van de ledenadministratie door mw.
Lucienne Bloemendaal.
a. De penningmeester geeft een toelichting op het Financieel jaarverslag 2013.
b. De kascommissie bestaande uit Robert Holtrop en Willem Costermans hebben bij wijze van
steekproef een grootboekrekening helemaal doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen dat
de gevoerde financiële administratie volledig, duidelijk en transparant is. Wel adviseert de
kascommissie om wat meer aandacht te schenken aan financiële beheersbaarheid van de Easter
Regatta. Wat betreft de altijd lastige contante geldstromen was het overigens helemaal in orde.
De kascommissie sluit af met complimenten voor het werk dat is verricht door de ‘verse
penningmeester’. De kascommissie adviseert de vergadering dan ook de financiële stukken goed
te keuren en décharge te verlenen aan het bestuur. De vergadering stem hier mee in.
c. De penningmeester geeft een toelichting op de Begroting 2014.
d. De penningmeester stelt voor om de contributie te verhogen tot 40 Euro, hetgeen wordt
goedgekeurd door de aanwezige leden.

8. Toelichting Focus op de regio’s
De commissaris Regiozaken Henk Kraan geeft een toelichting op de extra activiteiten die het OCNbestuur in 2014 in de regio’s wil uitvoeren. Dus naast het Lustrum ligt voor 2014 de focus op de
regio’s. In 2014 zullen de regio’s tijdens een Combi worden bezocht en zal met leden van het Combibestuur in overleg worden getreden over de toekomst van de Combi’s, de rol van de OCN en een
extra event voor 2014. De extra activiteiten zullen worden bekostigd vanuit het regiobudget. Dit
betekent dat er voor 2014 geen ruimte meer is voor een regiosubsidie na het insturen van een
regiojaarverslag.
Vanuit de leden komen de volgende suggesties:



Robert Holtrop: zoon Auke heeft een groep ‘regiozeilers’ meegenomen naar Medemblik om
kennis te maken met ‘het grote water en de sfeer’;
Madelon Oostwoud: de promotiestappen zouden meer aandacht moeten krijgen; het
reglement van de A/B-selectie maakt onderdeel uit van het ‘promotieproces’.
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9. Bestuurswisselingen
 Bart In der Maur treedt af als Wedstrijdcommissaris. Hij geeft een korte terugblik op ‘zijn
aangename en leerzame periode’, wordt door de voorzitter bedankt en ontvangt ‘de OCN-pen’
en een mooie foto. George In der Maur wordt door de vergadering benoemd als zijn opvolger.
 Frans Jan Punt wordt door de vergadering benoemd tot commissaris Communicatie.
Beide nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de leden en geven aan affiniteit te hebben met hun
rol in het bestuur en er vooral veel zin in te hebben.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de voorspoedig verlopen vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een
drankje van de OCN.

