De algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux zal op 18
februari 2016 gehouden worden, vanaf 20.00 uur te Moerdijk.
Agenda:
1.

Welkom en aankondigingen*;

2.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 25
maart 2015;
De notulen zijn beschikbaar op de website.

3.

Oproeping ALV;
De statuten bepalen dat de algemene vergaderingen schriftelijk worden bijeengeroepen aan
de adressen van de leden. Voorstel is de oproeping voortaan via een mailing te laten
plaatsvinden. Daarnaast zal aankondiging plaatsvinden via sociale media (facebook).

4.

Samenstelling bestuur;
In 2015 heeft het bestuur aan elkaar en aan hun functie moeten wennen. Het besturen van een
bond in oprichting bleek flink aanpakken, alles moest vanuit het niets opgebouwd worden.
Twee bestuursleden hebben gedurende het jaar hun vertrek als bestuurslid aangekondigd.
Het huidige bestuur bestaat uit Michel de Jong, Bas Smit en Helen van der Corput. De initiële
functieverdeling bleek in de praktijk niet reëel, gelet op ieders achtergrond en kwaliteiten.
Deze is dan ook aangepast voor 2016 en zal tijdens de ALV worden toegelicht.
De statuten van de vereniging voorzien in een bestuur bestaande uit 5 personen. Gezien de
periode die het in beslag heeft genomen om tot een efficiënte werkwijze binnen het bestuur te
komen, heeft het bestuur niet halsoverkop nieuwe bestuursleden gezocht na het vertrek van
de 2 bestuursleden. Wel heeft het bestuur zich beraad over de invulling van de vacatures. Dit
heeft geleid tot het opstellen van de diverse functieprofielen voor de bestuursfuncties.
De functieprofielen zijn tot stand gekomen vanuit de doelstelling en noodzaak om binnen het
bestuur solide overzicht te behouden, korte lijnen te hebben en snel te kunnen schakelen.
Daarbij kijkt het bestuur tevens naar de toekomst en de diverse uitdagingen die ons nog te
wachten staan.
Wij zijn ons inmiddels bewust van de impact die de rol van bestuurder heeft. Daarom is ons
voorstel leden die interesse hebben in een bestuursfunctie met oog op één van de twee
functieprofielen, eerst de gelegenheid te bieden enige tijd mee te lopen met het huidige
bestuur. Het voorstel is om het bestuur zeker tot de volgende vergadering welke nog in het
eerste half jaar van 2016 zal plaatsvinden, uit de huidige personen te laten bestaan. Tijdens
deze ALV zullen wij dan concrete stappen nemen ter invulling van de vacatures, dan wel het
aantal benodigde bestuursleden bijstellen.
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De huidige leden zijn tegelijkertijd benoemd voor een periode van 3 jaar. Met oog op spreiding
in aftreding, is het volgende rooster voor aftreden opgesteld:

Naam
Michel de Jong
Helen van der
Corput
Bas Smit

Datum
initiële
benoeming
23 maart 2015
23 maart 2015
25 maart 2015

Einde termijn
Eerste ALV na
23 maart 2017
Eerste ALV na
23 maart 2018
Eerste ALV na
25 maart 2018

Herbenoeming
mogelijk?
Ja
Ja
Ja

Vacature
Vacature

5.

Voorstel tot benoeming financieel experts voor boekjaar 2015;
Na de publicatie van de oproep, hebben zich twee mensen aangemeld voor de kascommissie,
namelijk Marja van Rooijen en Vincent Verbeek. Beiden zijn leden van de OCRA Benelux vanaf
het eerste moment. Ze stellen zich hieronder even voor.
Marja van Rooijen:
Sportieve 55-jarige vrouw, moeder van een 19-jarige zoon die nog gezellig thuis woont, en
samen zijn we woonachtig in Zoetermeer.
Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer, waarbij ik interim opdrachten
uitvoer als Hoofd Administratie of Financieel Controller. Daardoor heb ik bij een groot aantal
organisaties en branches ‘in de keuken kunnen kijken’, de laatste jaren spitst zich dit vooral
toe in de zorgsector.
Met ontzettend veel plezier doe ik aan Obstacle Course Racing, waarbij ik minstens evenveel
passie heb voor trainingen en fysieke uitdagingen, als voor de uiteindelijke run zelf.
Vincent Verbeek:
Vincent Verbeek is zijn carrière begonnen bij een groot accountantskantoor en heeft zich
opgewerkt tot financial controller. Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar het
ondernemerschap en heeft oa. De Startsbox B.V. opgericht. Hij helpt als coach, spreker,
schrijver en middels de Starterbox ,startende ondernemers op weg.
Het bestuur is blij met beide aanmeldingen en draagt deze enthousiaste leden met veel plezier
voor ter benoeming.

6.

Europees Kampioenschap*;
Een groot deel van de vergadering zal worden besteed aan het Europees Kampioenschap en
de ideeën daaromtrent. Ons doel is een open overleg te houden en uitgebreid te sparren.

7.

Rondvraag en sluiting*.

(*) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.
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