De algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux gehouden op
25 maart 2015 te Moerdijk.
Aanwezig: Dirk Schrama, Eddy-Paul Bakker, Eric Lemmens, Gert Jan van Voorden, Helen van der Corput,
Jan Willem Hengeveld, Jeroen Winters, Jim Malinka, Joey van Heiningen, Lars de Mooij, Marcel Pelster,
Micheal Sufrain, Pieter Themmen, Marvin v.d. Sloot, Max Geerlings, Benjamin Meeuse, Bas Smit, Tim de
Wildt, Nynke Plaatsman, Jeroen Reesen, Bastiaan Bloem, Ron Ranzijn en Michel de Jong.
Afgemeld: Stefan Nieuwenhuijsen
(Personen die zich hebben aangemeld, maar zonder afmelding niet zijn komen opdagen, worden
niet opgenomen in de notulen)

Agenda:
Opening door Michel de Jong.
1.

Oprichting rechtsvorm;
Korte introductie van Michel over wat zich de afgelopen periode heeft afgespeeld met
betrekking tot de oprichting van de OCRA Benelux.
Inmiddels is op 23 maart de bond officieel bij de notaris opgericht en er is gebak (dankzij Bas)
en bananenbrood (Jim) om dit te vieren!
De eerste gedachte was dat we de OCRA Benelux snel konden oprichten, maar door
voorbereiden van de statuten op toekomstige aansluiting bij Olympische commitees heeft dit
iets langer geduurd.
Voorzitter wil graag Tim de Wildt verwelkomen en vraagt de vergadering om Tim (als
minderjarige) als volwaardig lid te accepteren. Zonder tegenstem wordt dit aanvaard.

2.

Voorstelronde Bestuur en Kader;
De benoeming van Eric Lemmens, Jeroen Winters en Bas Smit als bestuursleden wordt
bevestigd. Tevens stelt elk bestuurs- en kaderlid zich persoonlijk voor aan de aanwezigen.

3.

Notulen vorige vergadering;
Gevraagd of hier nog opmerkingen over waren en die waren er niet. Daarmee zijn de notulen
vastgesteld.

4.

Samenwerkingen;
NKS (Nieuwe kansen sport: Deze koepelorganisatie kan ons op diverse vlakken ondersteunen
en daarnaast geeft aansluiting hierbij ons verbinding richting NOC*NSF.
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Revalidatiefonds: Belangrijk is dat er goed/regelmatig overleg is tussen de OCRA Benelux en
Team No Limits/Gewonde Soldaat. De eerste gesprekken zullen zsm worden ingepland.
OCRA-UK: Contacten met deze bond zijn in volle gang en verlopen naar wens. Doordat
OCRA-UK al diverse obstakels heeft getackelt, kunnen wij gebruik maken van hun
bevindingen en sneller doorgroeien.
Evenementen organisaties: In de samenwerking met de evenementen organisaties zouden
we vooraf beter in kaart moeten hebben wat wij de organisaties kunnen bieden en welke
bijdrage zij kunnen leveren. Dit gaan we verder uitwerken in de commissie. Voor de start van
de promotie en ledenwerving (los van de pre-registratie) is de deadline gezet op 13 juni Strong
Viking Water Editie. Hier zal dan een go or no go worden gegeven, afhankelijk of onze
organisatie hier op dat moment klaar voor is.
5.

Commissies
Tijdens de vergadering zijn diverse commissies in het leven geroepen, met daarbij de
verantwoordelijken.
-

Commissie Lidmaatschap en inhoud ;
Commissie voorzitter: Eric Lemmens,
Overige commissieleden: Michel de Jong, Jim Malinka, Max Geerlings en Jan Willem
Hengeveld.

-

Commissie Aansluiting Eventspartners;
Commissie voorzitter: Bas Smit
Overige commissieleden: Jim Malinka, Dirk Schrama en Eddy-Paul Bakker.

-

Commissie Veiligheid en regelgeving;
Commissie voorzitter: Helen vd Corput
Overige commissieleden: Gertjan van Voorden, Benjamin Meeuse, Pieter Themmen en
Marcel Pelster.

-

Commissie Competitie en kampioenschappen;
Commissie voorzitter: Michel de Jong
Overige commissieleden: Helen vd Corput, Jeroen Reesen, Gertjan Van Voorden, Tim de
Wildt en Ron Ranzijn.

-

Commissie Lobby politiek en olympische commitees;
Commissie voorzitter: Bas Smit
Overige commissieleden: Jeroen Winters, Helen vd Corput Steven Healterman, en Pieter
Themmen.

-

Commissie Subsidie, sponsoring en financiën ;
Commissie voorzitter: Jeroen Winters,
Overige commissieleden: Eric Lemmens, Bas Smit, Jim Malinka, Helen vd Corput,

-

Commissie Onafhankelijkheid, Visie en Missie;
Commissie voorzitter: Helen vd Corput
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Overige commissieleden: Benjamin Meeuse, Pieter Themmen, Helen vd Corput en Michel
de Jong.
Volgende punten worden buiten een commissie om opgepakt:
-

Externe expertise; Jim Malinka, Jeroen Reesen en Jan Willem Hengeveld. Inschakelen
o.a. Survivalbond voor kennisdeling. (contacten leggen met Herbert Rougoor en Jochem
Bruggink).

-

Gehandicaptensport; Vanuit de Bond is Nynke Plaatsman aangesteld
vertegenwoordiger, maar zal dit concreet met het gehele TEAM NO LIMITS vervullen.

als

Graag willen we dat de documenten stroom voor alle commissies online “in the cloud”
beschikbaar maken voor alle commissieleden. Er zijn veel termen gevallen, maar
uiteindelijk zal Tim de Wildt een uitleg op papier zetten, hoe en we waar dit zullen
onderbrengen en dit samen met de beheerder van de website (Michel de Jong)
implementeren. Zodat we niet altijd fysiek hoeven af te spreken.
6.

Marshall opleiding;
Gertjan Van Voorden en Benjamin Meeuse gaan in training voor de Marshall opleiding bij
OCRA-UK. Daarnaast zal er direct gekeken worden hoe dit te implementeren is binnen OCRA
Benelux.
Tevens zal er gekeken worden binnen de commissie naar wat de mogelijkheden zijn om dit als
een officiële opleiding te laten gelden, waardoor er wellicht kansen zijn voor subsidie?
Ook wordt dit meegenomen als meerwaarde voor de eventorganisaties, dat dit uit handen kan
worden genomen door de bond.
We zijn met z’n allen uitgenodigd om deel te nemen aan een training in Londen, het is geen
verplichting, maar ieder die mee wil is welkom. Het een en ander zal worden geplaatst tzt op
Facebook.

7.

Lidmaatschap;
Hoe dit allemaal moet worden ingeregeld en wanneer we dit gaan aanbieden zal door de
commissie worden aangegeven. (De deadline is Strong Viking Water Editie)
Hier zal ook de voordelen die we hebben concreet worden gemaakt, als verzekering en
kortingen.

8.

Financieel;
Er wordt duidelijk gemaakt dat subsidie en sponsering niet zal worden gebruikt om winst te
maken, maar enkel ter bevordering van de sport.

9.

Rondvraag en sluiting;
Er zal een verzekering voor het bestuur worden afgesloten, om persoonlijke aansprakelijkheid
van bestuursleden af te dekken. Dit is voor akkoord, door de vergadering.
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Er wordt verzocht om de huisstyle te bewaken. Het logo zal worden geregistreerd en er zal
worden vastgelegd op welke manier we naar buiten treden. Dit zal worden opgepakt door
Jeroen Winters en Max Geerlings.
De voorzitter sluit de vergadering af met dank aan de aanwezigen.
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