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1. 20.30u Opening
Het vereiste quorum is niet aanwezig. De vergadering wordt voor half uur geschorst
om daarna zonder quorum de vergadering door te laten gaan. Om 21u heropent de
voorzitter de vergadering. Deze keer is Monica Marks niet aanwezig.
2. Machtiging
Simon de Kerpel en Arnold Pagen mogen namens TEC stemmen. Hetty Braat heeft
het zittende bestuur gemachtigd te stemmen.
Marleen Josefa heeft via email de voorgestelde kandidaat bestuursleden goedgekeurd.
Iwan Jonker is gemachtigd door Arjan Siersma namens hem te stemmen.
3. Notulen vorige ALV
De opmerkingen van Francis v Eindhoven zijn verwerkt in de definitieve notulen.
In 2006 is de RBR wederom tot ieders tevredenheid door TEC georganiseerd.
Het onderhoud van de container heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is een nieuw dak
geinstalleerd en de container verkeerd nu weer in prima staat.
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Plannen CTA: Inmiddels is een timingsysteem aangekocht van Championchip. Er is
ook al proefgedraaid tijdens de Penad marathon, tot ieders tevredenheid. Het systeem
kan ook gebruikt worden tijdens de volgende Worldcup MTB. Hiertoe zal contact
gelegd worden met Leo v Vliet. De totale kosten van het systeem waren ANG 45.000.
Daar kwam nog ANG 13.000 invoerrechten bij en ANG 8.000 voor de chips zelf die
lokaal verkocht kunnen worden tegen een adviesprijs van EURO 28.
Olympische triatlon: bij de nieuwe editie meer aandacht voor markering tijdens het
zwemmen en nog beter afzetten van de wegen in overleg met de politie. Iwan vraagt
of Sta Cruz een mogelijkheid is. Dit is momenteel nog niet mogelijk maar wellicht in
de toekomst.
Bondszaken: Francis v Eindhoven is van mening dat het bestuur te veel bezig is met
evenementen en te weinig met bondszaken. Deze mening is het bestuur ook toegedaan
en daarom zijn er nu een aantal nieuwe bestuursleden voorgedragen die meer focus
zullen hebben op bondszaken. Er is overigens geen sprake van dat er een leegloop bij
het bestuur. Een aantal aftredende bestuursleden gaan zich namelijk bezig houden met
evenementen, materiaal en andere zaken waardoor het bestuur meer mogelijkheden
krijgt voor bondszaken. De evenementen zullen wel de basis blijven voor de CTA. In
2007 zullen er vooralsnog iets minder evenementen komen. Het nieuwe bestuur zal
daarna evalueren of er volgend jaar weer een uitbreiding van de kalender kan komen.
Notulen zijn aangenomen.
4. Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een powerpointpresenatie over de cijfers van 2006. De
kascommissie bestaande uit Martin Eekhof en Ronnie Gruppen hebben de jaarcijfers
goedgekeurd. De vergadering geeft daarna decharge aan de penningmeester Loek
Smit. Het jaar 2006 was wederom financieel een gezond jaar. De sponsorbijdragen
zijn in 2006 teruggelopen tov 2005.
De kosten waren ruim ANG 7.000 lager door het uitvallen van een evenement.
De financiele buffer is nu van een dergelijke omvang dat een tijdswaarnemingssysteem aangeschaft kan worden.
Iwan Jonker bedankt nogmaals de CTA voor de financiële ondersteuning in het jaar
2006 bij internationale wedstrijden.
Zie bijlage voor meer informatie.
De vergadering geeft de penningmeester decharge.
5. Verslag secretaris
Zie bijlage.
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6. Herverkiezing bestuur
Het idee achter een nieuwe bestuurssamenstelling is meer aandacht te kunnen geven
aan bondszaken. De aftredende bestuursleden zullen betrokken blijven in de
organisatiecommissies.
Leo Wolters, Wil van Dijk, Peter Winkel, Michiel vd Veur en Arnold Pagen stellen
hun posities ter beschikking.
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden onder de overige
bestuursleden verdeeld.
De volgende personen worden door het huidige bestuur voorgedragen:
Stanley Marks in de functie van voorzitter
Gerry Adriaansen
Hetty Braat
Andre van Klinken
Simon de Kerpel
Alle kandidaten hebben veel ervaring op bestuursniveau en/of organisatorisch vlak
van evenementen.
De kandidaten worden met goedkeuring van de aanwezige stemgerechtigde leden en
afgegeven machtigingen unaniem gekozen.
Het aftredende bestuur wenst het nieuwe bestuur veel succes.
7. Rondvraag
De oude voorzitter geeft het woord aan de nieuwe voorzitter Stanley Marks. Er vindt
reeds een korte kennisoverdracht plaats aan de nieuwe voorzitter.
Het wordt een belangrijke taak van het bestuur om een structuur te creëren waarbij we
kunnen voortbeduren op de internationale uitzendingen in 2006. Er dient een goede
follow up te komen en randvoorwaarden te scheppen. Hiertoe zijn goede locale
evenementen op niveau belangrijk. De drukke sportagenda van Curaçao dient hierbij
in ogenschouw genomen te worden.
CTA moet gaan kijken naar de bestaande structuren die voorhanden zijn bij de
atletiek-, zwem- en fietsbonden mbt trainingsfaciliteiten.
Belangrijk zal ook worden de jeugd gemotiveerd te houden voor de triatlonsport. Er
zal gekeken gaan worden naar vaste trainingstijden en -locaties.
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Iwan Jonker vraagt of de Olympische triatlon dit jaar het Antilliaans kampioenschap
is. Dit wordt bevestigd.
Discussie championchip systeem en beheer van de chips: verhuur, verkoop, en
administratieve afhandeling zijn besproken. Hier zal het bestuur een systeem voor
gaan ontwikkelen. Tijdens de instructietraining door een medewerker van
championship uit Nederland zijn helaas maar 2 van de 8 mensen gekomen. Hierdoor
is de kennis gecentraliseerd bij slechts twee mensen. Dit dient uitgebreid te worden
om het systeem tijdens evenementen te kunnen gebruiken. Herman Couperus heeft
zijn interesse al kenbaar gemaakt. Er zijn meer waarnemers nodig.
Iwan Jonker geeft de suggestie om evenementen te organiseren in zogenaamde “lange
weekenden”. Voor internationale deelnemers wordt het daardoor interessanter om
hierheen te komen.

8. Sluiting
Om 22.50u sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst
en bijdrage.
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