Notulen Algemene Leden Vergadering van Optimist Club Nederland op 28 maart 2015 te
Roelofarendsveen
Aanwezig: Olaf Arends, Stijn van der Steen, Jack Orij, Jeroen ter Haar, Evelijn Bramervaer, Alfred den
Boestert, Olivier Savelon, Piet Wiersma, René van Dijk, Eric Rijksen, Annette Westerhof, Gerard van
Empel, Willem Costermans, Arnout Leemhuis, Karin Bouwer, Bart In der Maur, Eric van den Born,
Freerk Kalsbeek, Natasja Kalsbeek, Esther Caneel, Henk Wijbinga, Marnix Hameeteman, John
Vermeulen, Nanda Dedding, Sander Haandrikman, Nicoletta Stagnaro, Ties Franken.
Afwezig met kennisgeving: Véronique Ribbink, Robert Holtrop, Remco Meijntjes
1. Opening
De voorzitter Johanneke Behrend opent de vergadering en bedankt de WV Braassemermeer voor
hun gastvrijheid . De presentielijst wordt uitgedeeld.
I.v.m. de training die tegelijkertijd met de ALV plaatsvindt (OCN Familiedag) komen de onderwerpen
van Roelof Bouwmeester en Pim Stumpel vooraf aan de ALV.
SportVid
Roelof Bouwmeester geeft een presentatie over SportVid. Er worden films van trainingen gemaakt
die als voorbeeldlessen beschikbaar worden gesteld aan alle leden van OCN.
Alfred den Boestert: een idee om dit ook kenbaar te maken aan de trainers die hier vandaag
deelnemen met hun team aan de OCN Familiedag?
Antwoord van Roelof: dit wordt zeker gedaan. Op de OCN-site www.optimist.nl staat bij het tabblad
media de volgende link: http://optimist.nl/media/sportvid/. Via deze link kunnen leden van de OCN
zich aanmelden voor SportVid. Op deze site staan de video’s die gemaakt zijn door de OCN trainers
zodat ook anderen deze kunnen bekijken. Andere leden kunnen hier interessante tips zien en andere
trainers kunnen deze films als leermateriaal in hun eigen trainingen demonstreren. OCN leden krijgen
exclusief toegang tot trainingsvideo’s van de KP/JP trainingen.
Terug- en vooruitblik Hoofdtrainer
Pim Stumpel blikt terug op 2014. Hij vertelt dat het voorbereidingsprogramma voor het EK kort was
omdat het evenement plaatsvond in de zomer. Jochem Bart ging mee als begeleider voor de
kinderen en dit beviel goed. De voorbereiding voor het WK was langer omdat deze in het najaar 2014
werd gehouden. Als voorbereiding ging het WK team in de zomer naar de British Nationals in
Weymouth. Het WK was een lang evenement (22 dagen incl training vooraf) en zeer succesvol. In
2014 ging het Regatta team met 8 kinderen jonger dan 13 jaar onder begeleiding van Jochem Bart
ook naar de British Nationals , dit was voor hun ontwikkeling een goede stap. Ook heeft in de zomer
het NK Teamzeilen plaatsgevonden en een team heeft Nederland vertegenwoordigd op het EK
Teamzeilen in Berlijn. (zie voor meer informatie de weergaven van de evenementen in 2014 in het
jaarverslag).
Vraag van Evelyn Bramervaer: is het een idee om al eerder het team te selecteren dat naar het EK
Teamzeilen gaat (door het NK Teamzeilen eerder te organiseren bijv)?
Antwoord door Pim: daar is wel over nagedacht maar het is lastig omdat er rekening gehouden moet
worden met een zo breed mogelijke deelname, met het voorbereidingsprogramma voor het EK/WK,
met kinderen die uitstromen naar een andere klasse en met de schoolvakantieplanning.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Johanneke licht toe dat Anneke Born aan de tafel zit omdat zij straks zal toetreden tot het bestuur als
secretaris en voor deze ALV de notulen zal maken vanwege verhindering van de huidige secretaris.
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4. Goedkeuring van de notulen van de voorjaars-ALV d.d. 24 maart 2014
De notulen worden unaniem goedgekeurd.
5. Ingekomen voorstellen van leden en/of trainers
Het secretariaat heeft geen voorstellen ontvangen.
6. Terugblik 2014
a. Algemeen
Johanneke blikt terug op 2014 aan de hand van haar presentatie(beschikbaar op de OCN site onder
Publicaties van het Bestuur). Daarnaast licht ze toe dat de ALV vergadering voortaan 1x per jaar
wordt georganiseerd en gecombineerd met de OCN Familiedag wat een mooie nieuwe traditie kan
worden door ook voor de (Optimist) kinderen een leuke dag te organiseren en zo de verschillende
leden meer contact met elkaar te laten maken.
b. Financiën
a. De penningmeester, Arend Bouwer, geeft een toelichting op het Financieel jaarverslag 2014 en de
begroting 2015.
b. Willem Costermans deelt namens de kascommissie mee wat de bevindingen zijn (zie in de bijlage
het verslag van de kascommissie). De kascommissie adviseert de vergadering de financiële

stukken goed te keuren en de penningmeester en het bestuur op basis hiervan decharge te
verlenen. De vergadering stem hiermee in en applaudisseert voor de penningmeester.
c. Terugblik Regio
De commissaris Regiozaken ,Henk Kraan, geeft een toelichting op de extra activiteiten die het OCNbestuur in 2014 in de regio’s heeft uitgevoerd. Er zijn veel regio’s bezocht, relaties en contacten zijn
gelegd. Het hoogtepunt hiervan was de clinic op zaterdag voor de Combi Finale in Hoorn, met een
training gegeven door Dinghy Coach in nauwe samenwerking met WSV Hoorn en een trim-straat
door KP/JP leden. Het gebruik van SportVid gaat de regio ook helpen om de zeilers in de breedte te
ontwikkelen. Voor de toekomst zijn er nog plannen genoeg, en Henk wenst Alfred veel succes in
deze functie.
d. Terugblik Talentontwikkeling
De commissaris Talentontwikkeling ,Roeland Houtman, vertelt over activiteiten in 2014 en het
talentplan van het WSV (zie presentatie). Hij geeft het stokje over aan George In der Maur.
PAUZE
e. Terugblik Wedstrijden
De commissaris Wedstrijdzaken , George In der Maur, evalueert de selectiewedstrijden in 2014. Er
zijn door de vele windstille dagen een zeer gering aantal wedstrijden gevaren. Ook de DYR is
geëvalueerd, in een vergadering tussen OCN en DYR organisatie zijn de belangrijkste problemen en
oorzaken besproken. Dit waren vooral de aanlevering en verwerking van uitslagen (zie verder het
jaarverslag 2014 of de presentatie van de ALV, via de OCN site onder Publicaties van het bestuur).
Voor 2015 zijn een aantal maatregelen genomen om verbeteringen te realiseren, w.o. het vervangen
van het wedstrijd comité Hoorn.
Vraag vanuit de zaal: Hoe wordt nu gescoord op de finish lijn?
Antwoord van George: er wordt met contra-finish gewerkt (dubbel geschreven) en daarnaast
ingesproken in een dictafoon.
Vraag door Eric Rijksen: er was toch al bij eerdere vergaderingen bekend dat het comité Hoorn
onvoldoende op sterkte was?
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Antwoord: er was uiteindelijk een opeenstapeling van problemen, zoals een combinatie van lage
bezetting en afwezigheid door privé omstandigheden van ervaren comité leden.
f. Terugblik Communicatie
De webmaster, Frans Jan Punt, licht de communicatie in 2014 toe, hij heeft cijfers van website
bezoekers en krijgt applaus.
7. Besluit selectiecriteria aanpassing WK team
Door de (commissaris) Wedstrijdzaken ,George In der Maur, wordt het voorstel aan de
vergadering voorgelegd om de deelnemers aan het WK een gemiddelde punten toekenning te geven
voor de selectiewedstrijden die zij moeten missen vanwege de deelname aan het WK.
De vergadering stemt in met het voorstel, dit wordt aangenomen. Voorstel is terug te lezen
http://optimist.nl/ocn/publicaties/
8. Optimistklasse in de Delta Lloyd Regatta
De commissaris r Wedstrijdzaken ,George In der Maur, vertelt dat tijdens de Delta Lloyd Regatta op
zaterdag een optimistenwedstrijd gehouden zal worden.
Vraag door Elly Costermans: waar wordt de Delta Lloyd Regatta gevaren?
Antwoord van George: In Medemblik. De criteria voor de deelname is behorende tot de top 70 van
de OCN selectiestand, vanaf 3 mei is inschrijving mogelijk voor de geselecteerden.
9. Bestuurswisselingen
Alvorens over te gaan tot de aangekondigde bestuurswisselingen, verzoekt Johanneke aan de
vergadering om een vrijwillige kandidaat ter vervanging van Robert Holtrop in de kascommissie.
Robert heeft aangegeven te willen stoppen. Gerard van Empel stelt zich kandidaat. Er zijn geen
andere kandidaten en de vergadering accepteert Gerard als lid van de kascommissie. Robert Holtrop
wordt namens het gehele bestuur bedankt voor zijn inspanningen de afgelopen jaren!
Johanneke Behrend bedankt RoelandHoutman en Henk Kraan voor hun inzet. Remco Meijntjes en
Véronique Ribbink worden bij afwezigheid bedankt voor hun inspanningen van afgelopen jaren. .
Johanneke stelt Jean-Bart Jaquet, Alfred den Boestert, Olivier Savelon, Arnout Leemhuis en Anneke
Born voor als nieuwe bestuursleden.
Johanneke draagt de voorzittersfunctie over aan Jean Bart door hem symbolisch de voorzittershamer
te geven. Jean Bart bedankt Johanneke, Roeland en Henk voor hun inzet voor de OCN, met bloemen
en een fotoboek als aandenken aan hun bestuursperiode.
De nieuwe bestuursleden gaan aan tafel:
Voorzitter = Jean Bart
Secretaris = Anneke Born
Commissaris Wedstrijdzaken = Arnout Leemhuis
Commissaris Regio = Alfred den Boestert
Commissaris Algemene Zaken = Olivier Savelon
George In der Maur neemt de functie coördinator Talentontwikkeling over. Commissaris is wel in lijn
met de rest van de functies. De penningmeester (Arend Bouwer) en commissaris communicatie
(Frans Jan Punt) continueren hun functies in het bestuur.
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de leden en geven aan er vooral veel zin in te hebben.
10. Vooruitblik nieuw bestuur
Jean Bart vertelt over de visie van het nieuwe bestuur: Groei door bloei!
Doorgaan op de ingeslagen weg om ontwikkeling in de breedte van de zeilsport, een nieuw
sponsorplan en mogelijk de organisatie van het EK 2017 in Nederland. Vanuit het WSV is de vraag
gekomen of er een EK of WK georganiseerd kan worden in Nederland in 2017 of later. De OCN vindt
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dit een goede kans omdat hierdoor voor sponsors een interessant pakket aangeboden kan worden.
Daarbij gaat de voorkeur van de OCN uit naar een EK, omdat daaraan meer kinderen uit het
organiserend land kunnen deelnemen.
De OCN draait op vrijwillige ouders die taken op zich willen nemen, en er zijn een aantal concrete
rollen waarvoor vrijwilligers gezocht worden: rescue coördinator (ter ondersteuning van de rescue
coördinator op het water), voor de sponsor commissie en voor de EK organisatie.
Nagekomen bericht Eric Rijksen neemt de coördinatie voor zijn rekening
Vraag van Henk Wijbenga: hoe is de vergelijking te maken tussen verenigingen en de OCN?
Antwoord van voorzitter: de overeenkomst is dat ook de OCN draait op basis van vrijwilligers die
gezamenlijk wat willen organiseren. Olivier Savelon heeft een overzicht gemaakt van alle taken die in
een jaar gedaan moeten worden en daarvoor kunnen ouders zich opgeven.
Vraagsteller neemt zich voor om in de eigen vereniging meer ouders op te roepen om zich actief in te
zetten voor de OCN.
11. Rondvraag
Vraag van Nicolien Breuking: hoeveel leden heeft de OCN?
Antwoord van de penningmeester: in het jaarverslag 2014 staat dat er per 31-12-2014 233 betalende
leden zijn.
Vraagsteller in de zaal: waar zou een EK georganiseerd kunnen worden? Is er al een locatie op het
oog?
Antwoord van de voorzitter: De IODA geeft voor een EK of WK een draaiboek aan het organiserende
land. Daarin staan ook eisen die gesteld worden aan de locatie. Zo moeten er bijv. voldoende
ruimten zijn voor de comités, en huisvesting voor de deelnemers. Medemblik lijkt aan de eisen te
voldoen.
George In der Maur: Extra mooi nieuws er is voor het EK 2015 door de IODA een 8e plek beschikbaar
gesteld. Vanuit Nederland zullen dus 5 kinderen deelnemen aan het WK in Polen en 8 aan het EK in
de UK.
Pim Stumpel is terug van de training en bedankt de aftredende bestuursleden voor de prettige
samenwerking.
12. Sluiting van de vergadering. Na de vergadering is de prijsuitreiking en daarna gaan we met
elkaar borrelen en een heerlijk hapje eten onder genot van muziek DJ Manon van Dijk.
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BIJLAGE: Verslag van de kascommissie
Beste leden en belangstellenden,
De kascommissie bestaat dit jaar uit Robert Holtrop en mijzelf.
Graag lees ik het verslag van de kascommissie aan u voor.
De Kascommissie heeft met de penningmeester Arend Brouwer de financiële administratie en
verslaglegging over het boekjaar 2014 van de OCN gecontroleerd.
Zoals iedereen heeft kunnen zien is de presentatie van de penningmeester duidelijk en overzichtelijk.
De kascommissie heeft in het verslag geen nalatigheden of onregelmatigheden kunnen ontdekken en
heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie op een degelijke en transparante wijze wordt
gevoerd.
De volgende punten uit ons onderzoek zijn het vermelden waard:
- Het gepresenteerde jaarverslag is goed naar de administratie terug te koppelen.
- De balans sluit aan bij de betaalrekeningen aan het begin en eind van het jaar 2014.
- De begroting en feitelijke realisatie 2014 liggen in lijn met elkaar. Hierin zijn geen grote afwijkingen
geconstateerd, laat staan dat er sprake is van grote onverwachte uitgaven.
- Alle te innen bedragen boekjaar 2014 zijn geïnd en als zodanig teruggevonden in de administratie.
- Er is sprake van een beperkt aantal overloop posten van 2014 naar 2015. Deze zijn duidelijk in beeld
en als zodanig opgenomen in de administratie.
- De penningsmeester voert actief beheer. Dit door continue een juiste balans te houden aan liquide
middelen enerzijds, en het verkrijgen van een rendement op de reserves anderzijds.
Gezien deze bevindingen, geeft de kascommissie hierbij aan het volledige vertrouwen te hebben in
de juistheid en volledigheid van de financiële administratie van de OCN.
Tot slot wenst de kascommissie een compliment te geven aan de huidige penningmeester. Het is
denk ik goed dat iedereen zich realiseert dat het een enorme klus is. En Arend pakt dit echt met zeer
veel toewijding en enthousiasme op. Dit geeft ons een groot vertrouwen naar de toekomst geeft.
Resumerend:
De kascommissie adviseert de vergadering de financiële stukken goed te keuren en de
penningmeester en het bestuur op basis hiervan decharge te verlenen.
Namens de kascommissie,
Robert Holtrop en Willem Costermans
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