Het bestuur van de Obstacle Course Racing Association Benelux is op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur dient erop te zijn gericht dat ondanks een interne taakverdeling,
alle bestuursleden solide overzicht houden over alle zaken die spelen binnen de bond. Daarnaast
zien wij grote noodzaak de lijnen kort te houden en snel te kunnen schakelen. Hiervoor is
regelmatig en intensief overleg vereist.
Momenteel zoeken wij een tweetal nieuwe bestuursleden. Met oog op de toekomst van de bond, zijn wij
allereerst op zoek naar een bestuurslid die ervaring heeft met het NOC*NSF en met het naar erkend niveau
trekken van een sport. Daarnaast is er binnen het bestuur de wens meer kennis en ervaring op het gebied
van het aantrekken van sponsorships en subsidies voor de bond, te verkrijgen.
Functieprofiel vacature 1
Het algemeen bestuurslid met focus op olympische comités, is verantwoordelijk voor de contacten met de
diverse nationale olympische comités (NOC*NSF, BOIC, COSL). Daarnaast volgt hij/zij intensief de
internationale ontwikkelingen (internationale OCR organisaties, de Europese OCR Alliantie) en vereisten op
dit gebied (Sportaccord, IOC). Tevens zal dit bestuurslid de belangen van de OCRA Benelux
vertegenwoordigen op internationaal en Europees niveau, alsmede bijdragen aan de opbouw hiervan.
Functieprofiel:
Affiniteit met OCR;
Contacten en ervaring op internationaal en/of nationaal niveau met olympische comités;
Steekt de handen uit de mouwen en is bereid veel vanaf de grond op te bouwen;
Communicatief vaardig en spreekt zijn talen.
Functieprofiel vacature 2
Het algemeen bestuurslid met focus op sponsorships en subsidies, is verantwoordelijk voor het beleid
omtrent het binnenhalen van sponsoren en subsidie. Hij/zij treedt namens de OCRA Benelux actief naar
buiten en benadert potentiele sponsoren. Op termijn neemt dit bestuurslid tevens de rol van
penningmeester op zich.
Functieprofiel:
Affiniteit met OCR;
Financiële achtergrond;
Ervaring met het binnenhalen van sponsoren voor organisaties. Ervaring met subsidieaanvragen
voor sportdoeleinden is een pre;
De ideale kandidaat beschikt over een goed netwerk voor sponsorships;
Steekt de handen uit de mouwen en is bereid veel vanaf de grond op te bouwen;
Communicatief vaardig en bereid potentiele sponsoren tijdens kantoortijden te bezoeken.
Verwachtingen:
Van een bestuurslid hebben wij de volgende verwachtingen:
Beschikbaarheid op maandag avond voor een wekelijks overleg die afhankelijk van het aantal te
bespreken onderwerpen 2 a 3 uur kan duren;
Een helicopterview met betrekking tot alle zaken die spelen binnen de bond;
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De mogelijkheid en bereidheid om snel beschikbaar te zijn voor tussentijds overleg alsmede het
oppakken van werkzaamheden. Let op: de gehele belasting per bestuurder bedraagt momenteel
tussen de 10 en 20 uur op weekbasis.
Een actieve houding ten aanzien van emails, berichten en pro-actief overleg;
Inzet en enthousiasme om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen;
Een teamplayer, die zijn ego thuis laat.

Wat wij bieden:
De mogelijkheid te wennen aan de bestuursfunctie, een kijkje in de keuken zonder directe
verplichtingen en aansprakelijkheden;
De mogelijkheid bij te dragen aan de toekomst van de sport en de OCRA Benelux;
Goed lopende samenwerking en een solide vangnet binnen het bestuur;
Wij bieden GEEN onkostenvergoeding e.d.: al onze inkomsten komen ten goede aan de sport
zelf.
Alle leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Wij verwachten dat onze
bestuursleden lid zijn dan wel lid worden van de OCRA Benelux.
Heb je interesse in vervulling van de bestuursfunctie? Neem dan contact op met de secretaris van het
bestuur via Helen@OCRA-Benelux.org.
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