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1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet eenieder van harte welkom.
Hij spreekt zijn teleurstelling uit dat ondanks 2 oproepingen in de krant en e-mails er
niet meer leden aanwezig zijn.
Aanweig:

2.
Mededelingen.
Wordt geen gebruik van gemaakt.
Iwan Jonker informeert of hij gemachtigd is voor alle TEC leden.
Indien hij daar getekende machtigingen voor heeft kan dit. Volgens de statuten heeft
Iwan 1 stem als TEC in deze vergadering.
3.
Statuten.
De voorzitter deelt mede dat er in 2007 geen quorum aanwezig was om de
wijzigingen van de statuten af te werken. Met deze bijzondere algemene
ledenvergadering is er geen quorum vereist. Spreker verwijst hierna naar artikel 4,
punt 5 “het in en buiten de Nederlandse Antillen optreden als vertegenwoordigend
orgaan van de triathlonsport op Curaçao”. Dit is een belangrijk punt als de CTA in de
toekomst internationaal wil optreden, voor dat de autonomie werkelijkheid wordt.
De voorzitter licht verder het volgende toe.
De CTA is lid van CSF. CSF is een overkoepelend orgaan, waar 32 federaties aan
verbonden zijn op Curaçaos niveau. Het is van belang voor CTA om hier lid van te
zijn op nationaal niveau en ook om hiervoor financiële ondersteuning te krijgen.
De CTA is lid van de NATrF en van daaruit is CTA vertegenwoordigd in NAOC.
De voorzitter van NATrF heeft recentelijk Stanley gemachtigd om deel te nemen aan
de vergadering bij NAOC en hij is daar aanwezig geweest.
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-2Tijdens deze vergadering is duidelijk geworden dat NAOC hun legale status zal
behouden zodat men toch in het buitenland de sport kan beoefen, zodra de autonomie
werkelijkheid is geworden. Het is dus belangrijk dat CTA lid is van NATrF om in het
NAOC mee te kunnen gaan.
Tijdens de Studiedag van het CTA-bestuur is besproken hoe CTA er aan kan werken
om hun leden de kans te geven zich te kunnen voorbereiden voor zowel regionale als
internationale spelen. Hieronder vallen o.a. de Pan American Games, Central
American and Caribbean Games, Organizacion Deportiva Sudamericana Games en de
Olympische Spelen.
Om dit te doen is het van belang dat het CTA verbonden is via NATrF van NAOC.
NATrF is niet zo actief en spreker zal tijdens zijn verblijf op St. Maarten in februari
e.e.a. gaan bespreken met de voorzitter van NATrF. Hierbij zal aandacht gegeven
worden aan de mogelijkheid om als CTA zitting te hebben in het bestuur van NATrF
en niet alleen lid zijn. Op de begroting van NAOC staat Naf 2.500 gereserveerd voor
de NATrF, maar omdat NATrF niet zo actief is zal Stanley tijdens het gesprek de
mogelijkheid bespreken dat NATrF de nodige informatie aan NAOC zal sturen vóór 1
maart a.s. zodat NATrF in aanmerking kan komen voor het gereserveerde geld voor
2009. Hierbij wordt ook gedacht om NATrF eventueel naar Curaçao over te brengen.
Het proces van autonomie is bezig en met artikel 4, punt 5 in de statuten van CTA
heeft CTA daar rekening mee gehouden. Dit is in het belang voor de toekomst als
Curaçao een status apart wordt, zodat CTA de kans kan blijven geven aan onze leden
als triathleet.
Francis vraagt zich af of het toevoegen van punt 5 onder artikel 4 wel enige rechten
zal hebben als Curaçao status apart is.
Verder merkt zij nog op dat CTA aan de games ook de universiale games zou kunnen
toevoegen ten behoeve van studenten. Criteria hieraan is dat men verbonden dient te
zijn aan onderwijsinstelling, men moet student zijn.
De voorzitter verwijst ook naar Artikel 6/7 betreffende het lidmaatschap.
Het is van belang voor de CTA dat er meer verenigingen lid gaan worden. Dit is beter
al je een associaton bent. Je krijgt hiermee een andere structuur nl. dat men clubs en
verenigingsleden krijgt die zitting in het bestuur kunnen hebben. Het CTA bestuur
zou graag meer verenigingslidmaatschappen krijgen.
Hierna wordt met de opmerking van Francis over Artikel 4, punt 5 de wijzigingen van
de statuten aangenomen. Het CTA bestuur zal dit via de notaris laten vastleggen.
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-34.
Huishoudelijk reglement.
In het afgelopen jaar heeft het CTA bestuur een paar bestuursbeslissingen betreffende
het beleid van de organisatie voorgesteld, welke aan deze bijzondere algemene
ledenvergadering voorgelegd wordt ter goedkeuringen. De voorstellen zijn:
alle financiële handelingen worden voorzien van 2 handtekeningen nl. de
voorzitter met de penningmeester en bij afwezigheid met de vice
voorzitter;
er zullen 5 evenementen met wedstrijd element georganiseerd worden nl. 3
voor volwassenen en 2 voor kinderen. Daarnaast zal er 1 evenement met
recreatief element georganiseerd worden voor kinderen.
CTA zal aan verenigingen die lid zijn van de CTA materiële ondersteuning
geven bij de evenementen die door hun georganiseerd worden.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij hiermee akkoord gaan dat dit in het
huishoudelijke reglement opgenomen zal worden.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
5.
Sluiting.
Door voorzitter sluit om 21.10 uur de bijzondere algemene vergadering en gaat over
tot het openen van de buitengewone ledenvergadering.
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1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur. Daar er geen quorum is wordt de
vergadering geschorst voor 15 minuten.
De voorzitter opent om 21.30 uur de vergadering en gaat over naar agendapunt 2.
2.
Mededelingen.
Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt.
3.

Notulen van de buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart
2007.
De secretaris heeft per abuis de verkeerde notulen naar de leden gestuurd. De
aanwezigen krijgen de correcte notulen aan gereikt.
De voorzitter gaat over tot het bespreken van de notulen.
Francis merkt op dat Iwan en Francis hadden toegezegd dat zij op hoog niveau de
triathlon zouden blijven promoten en dat staat niet vermeld in het verslag.
De voorzitter merkt op dat het CTA bestuur op dit moment ook bezig is de CTA op
hoog niveau te promoten. Hij heet Iwan en Francis van harte welkom om het CTA
bestuur daarin te steunen.
Hierna wordt de notulen goedgekeurd, met dank aan Arnold Pagen.
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Verslag penningmeester en kascommissie.
De voorzitter deelt mede dat het CTA bestuur in januari met alle sponsoren een
gesprek heeft gevoerd om concrete afspraken te maken en het sponsorgeld voor 2008
vast te leggen. Van daaruit is de begroting gemaakt.
Coca cola blijft financieel sponsoren en met hun sportdrank. Indien zij tijdens een
evenement geen sportdrank kunnen leveren, mag het CTA overstappen naar andere
sponsoren. Daarnaast is Coca Cola sponsor geworden van de Fria Jeugd Triathlon.
Fatum wil massa hebben en heeft het CTA verzocht een categorie Flat tire te
introduceren. Zij willen meer mensen de mogelijkheid bieden deel te kunnen nemen
aan de Olympische Triathlon. Het jaar 2008 is het eerste lustrum. Fatum geeft aan de
eerste 5 winnaars van alle categorieën een prijs.Fatum blijft bij de afspraak T-shirts te
bekostigen.
BDO is akkoord met het CTA voorstel om geen T-shirts meer te bekostigen, zodat zij
meer promotie kunnen krijgen. Hiervoor in de plaats geven zij een BDO tenue aan de
eerste drie overall winnaars. Ook willen ze meer het element “gezondheid” aandacht
geven.
Ennia geeft voorkeur aan behoud T-shirt en is bereid daar wat meer geld voor te
geven. Zij geven de voorkeur aan een locatie dicht bij de stad. Zij zien het evenement
als een familiegebeuren.
Na deze toelichting geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester.
Loek geeft aan de hand van hand outs zijn toelichting.
Het jaar 2007 is geen bijzonder jaar geweest met rare dingen, maar er zijn wel veel
uitgaven gedaan.
Inkomsten en uitgaven van 2007 en balans totaal.
De Kascommissie heeft conform de richtlijnen goedkeuring gegeven.
De sponsorgelden zijn terug gelopen, omdat de sponsoren minder wilden investeren
en in 2007 zijn er maar 3 evenementen georganiseerd waarvoor sponsoring is
ontvangen.
De uitgaven zijn in verhouding met 2006 iets minder, nog geen 30.000 gulden.
Onderhoud materiaal is een hogere post, omdat de container lek was, nieuwe banden
nodig had en de as was gebroken. Dus onderhoud container en onderstel heeft veel
geld gekost.
Er is vergoeding gegeven aan leden die deel hebben genomen aan wedstrijden in het
buitenland.
De DJ kosten liggen vrij hoog en er zal nader bekeken worden om op deze post te
bezuinigen.
De post Prijzengeld is hoger omdat er ook geldprijzen zijn gegeven naast de bekers.
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-3Begroting 2008.
Op de begroting 2008 kun je zien dat de sponsorbijdragen redelijk is verhoogd.
Verhuur timingsysteem is moeilijk in te schatten dus is dit een onderschatting. Het ligt
in de bedoeling de container + inhoud te gaan verhuren en/of trailer te gaan verhuren.
Dit is een pm post omdat hier inkomsten verwacht worden. Subsidie mogelijkheden
CSF/NAOC is een pm post, omdat hieraan gewerkt wordt en nog niet duidelijk is hoe
hoog deze inkomsten zullen zijn.
De uitgaven geeft aan dat de kosten voor uitzending leden naar buitenland Naf 3000,-zal bedragen.
De CTA gaat een tijdsklok kopen en een nieuwe laptop.
Onderhoud spullen wordt met 15% begroot.
De begroting inkomsten is lager dan de uitgaven, wat betekent dat aan de inkomsten
aandacht gegeven zal worden.
De Kascommissie heeft de cijfers goedgekeurd. Loek overhandigt de accordering aan
de aanwezigen.
Hierna geeft de vergadering decharge aan de penningmeester.
De voorzitter bedankt Loek voor zijn inzet en gaat over tot de verkiezing van een
nieuwe kascommissie. Loek deelt mede dat Martin Eekhof toezegging heeft gegeven
ook voor dit jaar in de kascommissie plaatst te nemen. Daar Loek zelf uit het bestuur
treedt biedt hij zichzelf aan voor de kascommissie over 2008.
Dit wordt door vergadering aangenomen.
5.
Verslag van de secretaris.
Alle leden hebben het verslag digitaal ontvangen. De voorzitter geeft het woord aan
de secretaris.
Met verwijzing naar het verslag neemt Gerry dit door. Hierbij merkt zij nog op dat het
CTA bestuur iedere laatste dinsdag van de maand een bestuursvergadering heeft in het
kantoor van CSF. Daarnaast vergadert het CTA bestuur indien nodig ten behoeve van
de voorbereidingen van een evenement.
In het verslag is bij vernoeming van de georganiseerde evenementen in 2007 een
korte evaluatie aan toegevoegd. Geconcludeerd kan worden dat het CTA bestuur,
ondanks dat er gedurende 2007 twee bestuursleden uitgetreden zijn, geen slecht
resultaat heeft geleverd. Er zijn altijd nog punten die verbetering nodig hebben en
daar zal het CTA bestuur zeker aandacht aan geven tijdens het jaar 2008.
In verband met uitbreiding bij Bapor Kibra en om veiligheidsredenen zal deze locatie
niet meer gebruikt kunnen worden.
Het CTA bestuur heeft zich in 2007 niet alleen bezig gehouden met het organiseren
van evenementen, maar is ook actief geweest op beleidsniveau. Op zaterdag 15
december jl. heeft het CTA bestuur een studiedag gehad, waar gekeken werd naar:
“wat is CTA, waar staan we nu en wat is ons toekomstbeeld”.
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verkiezing Sportkoningin, welke door CSF georganiseerd wordt. Zij is tweede runner
up geworden. Het CTA streeft er naar om over 2 jaar wederom een kandidate naar
voren te brengen.
Francis vraagt of CTA een sportman/vrouw van het jaar heeft gekozen.
De voorzitter informeert dat het CTA bestuur dat zeker zal doen, zodra de papieren
van CSF binnen zijn.
Hierna dankt de voorzitter de secretaris voor haar inbreng.
6.
Resultaten studiedag van het CTA bestuur.
De voorzitter deelt mede dat het CTA bestuur op 15 december jl. een studiedag heeft
georganiseerd om de structuur van het CTA te bestuderen en om enkele planningen te
maken.
In de ochtend van 15 december jl. heeft het CTA bestuur de container gereorganiseerd
en een inventarisatie gemaakt. In de statuten staat vermeld dat de materialencommissaris lid moet zijn van het bestuur. Peter Winkel is op dit moment
materialencommissaris maar geen lid van het bestuur. Dit zal nader bekeken worden
door het CTA bestuur. André van Klinken geeft aan dat hij bereid is dit over te nemen
van Peter Winkel.
Nadat de container schoon gemaakt en gereorganiseerd was heeft het bestuur van
14.00 uur tot 21.00 uur over de volgende zaken een brainstormende discussie
gevoerd.
Huidige situatie en hoe verder.
Hier is vooral het nut van lid te zijn van CSF en NATrF besproken. Dit is onder
agendapunt statuten uitgebreid toegelicht aan de leden.
De statuten en het huishoudelijke reglement zijn ter sprake geweest. Ook dit is al in
deze vergadering toegelicht.
CTA Wedstrijden:
Afgesproken is dat de wedstrijden volgens ITU regels zullen gaan plaatsvinden. Het
parkoers zal afgestemd worden aan de ITU regels met plus minus 5% afwijking. ITU
regels worden als basis opgenomen, rekeninghoudend met de lokale realiteit.
Afstanden zijn:
Olympische Triathlon: 1 ½ km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen.
Sprint voor volwassenen: 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km
lopen
Kids triathlon: van 8 – 11 jaar: 100 meter zwemmen, 4 km fietsen en 1 ½
km lopen
Van 12 – 14 jaar: 200 meter zwemmen, 8 km fietsen en 3 km lopen.
Fria Jeugd Triathlon: van 6 – 8 jaar: 50 meter zwemmen, 2 km fietsen, ½
km lopen, van 9 – 12 jaar: 100 meter zwemmen, 4 km fietsen en 1 1.2 km
lopen.
De Fria Jeugd Triathlon wordt in samenwerking met de zwembond, atletiekbond en
wielerbond georganiseerd.
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de Nederlandse Triathlon Bond gehanteerd zal worden. CTA gaat ook contact met de
Nederlandse Triathlon Bond opnemen en uitbreiden.
Het parkoers moet de veiligheid van de atleten garanderen. Het CTA wil hierover met
Guido Kibbelaar gaan praten om professionele geüniformeerde mensen in te zetten bij
het regelen van het verkeer. Simon, onze parkoers kapitein zal het parkoers uitzetten
en in kaart zetten, rekeninghoudend met de lokale situaties. Het CTA gaat proberen
een van de evenementen door ITU te laten kwalificeren.
Voor wat betreft het wedstrijdmateriaal zal er een onderhoudsschema gemaakt
worden.
Voor wat betreft de inzet van vrijwilligers heeft het CTA bestuur gekozen voor een
systeem dat elk bestuurslid een groep vrijwilligers onder zich heeft. Voor het vervoer
van materiaal en vrijwilligers naar hun posten zal tijdens het evenement een pick up
gehuurd worden.
Betreffende de tijdwaarneming probeert het CTA bestuur een vast team te vormen om
dit uit de handen van het bestuur te krijgen. De heer Copinni zal hierover binnenkort
met het bestuur komen praten. Eventueel kunnen er IT stagiaires onder supervisie van
Copinni mee helpen.
Voor wat betreft de financiële aspecten zijn de volgende afspraken gemaakt:
Algemeen:
 verzekeringen afsluiten, inboedel en aansprakelijkheid. Het CTA bestuur
heeft hierover binnenkort een gesprek met de heer Van Ommen van Fatum.
 gezien de kosten van de ORCA zal de penningmeester bij overige banken
gaan informeren naar de mogelijkheden en kosten en indien nodig overgaan
tot een andere bank;
Sponsorbeleid:
 voor de aanvraag van de subsidie van CSF 2009 zal de voorzitter een aanzet
maken;
 de begrootte Naf 2.500 bij NAOC voor de NATrF zal aangevraagd worden;
 lidmaatschap blijft voor 2008 hetzelfde als 2007.
 aan de leden wordt het volgende als sponsorgeld gegeven:
Naf 1.000,-- beschikbaar stellen voor triatlon Aruba senioren
Naf 1.000,-- beschikbaar stellen voor triatlon Aruba junioren
Naf 1.000,-- beschikbaar stellen door CTA bestuur te verdelen
Dit alles onder de volgende criteria:
1a. de aanvrager senior dient wel uit te komen op Aruba
1b. de aanvrager junior dient te hebben gepresteerd bij de BDO
wedstrijden
1c. de aanvrager dient zijn/haar aanvraag te onderbouwen met prestaties
van zijn/haar laatste 2 jaren;
2. de aanvrager dient lid te zijn van de CTA;
3. CTA geeft maximaal Naf 250,-- p.p. ondersteuning, mits het budget
van de CTA op het moment van aanvragen toereikend genoeg is;
4. bewijs van inschrijving van de wedstrijd dient overhandigd te worden.
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Materiaalverhuur:
 het CTA bestuur besluit, dat verhuur van materiaal uit de container via een
verhuurcontract zal worden gedaan, welke door de materialen commissaris en
een ander CTA bestuurslid ondertekend wordt.
Budgetteringsbeleid:
Het volgende wordt afgesproken:
 bij alle wedstrijden zal vooraf een begroting worden opgesteld, inclusief
onderhoud materiaal
 na evaluatie van de wedstrijd zal een financieel verslag ingediend worden
voor de verkregen subsidies zal een aparte boekhouding opgezet worden,
Alleen verenigingsleden krijgen ondersteuning zonder betaling.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met de mededeling dat de CTA leden te allen
tijden inzage kunnen krijgen in het verslag van deze studiedag bij de secretaris.
6.
Wedstrijdkalender.
Het CTA bestuur stelt de volgende racekalender 2008 voor:
24 februari 2008
: Recreatie Jeugd te SDK
30 maart 2008
: BDO sprint te Boka/Vaarsenbaai of Baya
25 mei 2008
: Fatum Olympische Triathlon te Koredor
22 juni 2008
: Ennia Kids Triathlon te Vaarsenbaai
19 oktober 2008
: BDO off road sprint te Boka/Vaarsenbaai of St. Cruz
30 november 2008
: Ennia Kids Triathlon.
Op de Fria Jeugd Triathlon en Fatum Olympische Triathlon na, moeten er nog
parkoersen gezocht worden. Hierbij wordt gestreefd naar een vaste structuur in
verband met de ranking.
Er worden door de aanwezigen leden nog enkele mogelijkheden voor wat betreft de
parkoersen nader besproken. Hierna wordt de racekalender goedgekeurd.
8.
Verkiezingen.
De voorzitter deelt mede dat Loek heeft aangegeven uit het bestuur te willen stappen.
Het CTA bestuur had een kandidate, maar die heeft zich vandaag terug getrokken. Dit
betekent dat er een vacature open is. Conform de statuten dient het CTA bestuur altijd
te bestaan uit een oneven aantal bestuursleden, met een minimum van 5
bestuursleden. Bij het vertrek van Loek en omdat er geen nieuwe kandidaten zich
aangemeld hebben betekent dit, dat er geen rechtsgeldig CTA bestuur te benoemen is.

Orco Bank N.V., rekeningnr.103395-0001

Curaçao Triathlon Association
P.O. Box 3483, Curaçao, N.A.
Tel: 5999 521 9666 Fax: 5999 465 7826
E-mail: gerryadriaansen@hotmail.com
www.triathlon-curacao.com
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verder zal gaan, met dien verstande dat er op korte termijn 1 of meerdere nieuwe
bestuursleden gezocht zullen worden. Loek geeft het CTA bestuur te tijd tot uiterlijk
eind maart.
Iwan Jonker zegt toe dit onderwerp in de vergadering van TEC a.s. vrijdag te
bespreken en TEC zal zich actief inzetten om een nieuw bestuurslid te vinden.
9.
Rondvraag.
Iwan vraagt of CTA kan proberen een internationale wedstrijd te organiseren in
januari tegelijk met de aanwezigheid van de Doug Stern groep.
Dit is voor het CTA niet haalbaar en stellen voor dat TEC zal bekijken de Run, Bike,
Run in januari te gaan organiseren.
Iwan vraagt voor alle duidelijkheid of CTA kosteloos materiële ondersteuning geeft
indien TEC de Run Bike Run organiseert.
De voorzitter beaamt dit, maar wel dat CTA lid gratis kan deelnemen. Tevens
adviseert hij dat het verstandig zou zijn indien TEC een sponsor zoekt..
Iwan merkt op blij te zijn met de gebudgetteerde uitzendingkosten van Naf 3000,-maar vindt dat gezien de kosten van de leden te weinig. Er komen steeds meer leden
die mee willen gaan doen aan internationale evenementen. Hij verzoekt het CTA
bestuur in overweging te nemen deze post te verhogen.
De voorzitter antwoordt dat het beleid van CTA is gericht op deelname in het
buitenland waarbij men als land op het podium komt te staan. Dit is een diepte
investering, om de Curaçaose vlag te kunnen presteren op internationaal niveau.
Daarnaast is Naf 3.000,-- gebudgetteerd voor de recreanten.
De heer Valks stelt voor om het recreatieve budget te verdelen onder 1 of 2
evenementen in plaats van onder personen.
Het CTA bestuur zal dit meenemen.
Iwan zegt toe dat hij de mogelijkheden voor gebruik locatie bij de mijnmaatschappij
zal bekijken.
Francis deelt mede dat zij al eerder heeft aangegeven dat een nieuwjaarsevenement
leuk zou zijn voor de CTA leden, zoals de moddercross van de RRCK.
Gerry merkt op dat door het wegvallen van 2 bestuursleden het CTA bestuur met 5
personen in 2007 heeft gewerkt. Dat daar veel tijd in gestoken is en er zelfs geen tijd
over is gebleven om als CTA bestuur afscheid te nemen van een succesvol jaar.
Het CTA bestuur zegt toe te trachten dit jaar hier aandacht aan te besteden.
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-8De heer Valks zegt dat Teamtrinary Curaçao een vereniging is en graag lid wil
worden. Hoeveel kost dat.
Loek antwoordt dat dit Naf 250,-- per jaar kost. Indien men als vereniging lid is
betalen de senior leden aan de CTA een lidmaatschap van Naf 40,-- per jaar. Op dit
moment betalen de junioren (tot 18 jaar) maar Naf 25,-- per jaar lidmaatschap.
De heer Valks merkt op het eens te zijn met Iwan over de verdeling van het
sponsorgeld aan de leden. Hij begrijpt ook het standpunt van het CTA bestuur, maar
vraagt toch te bekijken of het mogelijk is het budget van Naf 3.000,-- te verhogen.
Andre vraagt de volgende keer de vergadering korter te houden.
De voorzitter merkt op dat er 2 vergadering op 1 avond moesten plaatsvinden.
Hier zal aandacht aan gegeven worden.
Loek stelt voor om Leo Wolters als oprichter van het CTA erelid te maken.
Dit voorstel zal verder besproken worden in het bestuur en voorgelegd worden aan de
volgende algemene ledenvergadering.
10.
Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Nogmaals merkt hij op dat hij
het jammer vindt dat er zo weinig leden zijn gekomen. Hierna sluit hij de vergadering
om 23.45 uur
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