De algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux zal op 26 juni
2016 gehouden worden, vanaf 15.00 uur bij Flevonice.
Agenda:
1.

Welkom en aankondigingen*;

2.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op
18 februari 2016;
De notulen zullen zo spoedig mogelijk online worden geplaatst.

3.

Samenstelling bestuur en vacatures;
Het huidige bestuur bestaat uit Michel de Jong, Bas Smit en Helen van der Corput. Bas
Smit is de voorzitter, Helen van der Corput is Secretaris en Penningmeester, Michel de Jong
is algemeen lid met focus op o.a. media beleid.
Binnen het bestuur zijn er een tweetal vacatures: een vacature voor een algemeen lid met
focus op olympische comités en internationale ontwikkelingen en een vacature met focus
op sponsorships en subsidies, die ook de rol van het penningmeesterschap overpakt.
Het bestuur is op zoek geweest naar kandidaten voor invulling van de vacatures, hetgeen
een uitdaging bleek. Helaas moeten wij constateren dat de openstaande vacatures nog niet
zijn ingevuld, en intern voorlopig waargenomen dienen te worden.
Het bestuur is verheugd dat het buiten de vacatures, een waardevolle aanvulling voor het
bestuur heeft gevonden. Graag willen wij jullie voorstellen aan Sebastiaan Munter.
“Mijn naam is Sebastiaan Munter, ik ben 39 jaar oud. Ik ben woonachtig in het mooie
Heemskerk, waar ik samenwoon met mijn vriendin Marieke en onze kids Max (17) en Luc
(14). In het dagelijks leven ben ik sportleraar op tal van gebieden. Zo runnen Marieke en ik
onze eigen club Bushido Heemskerk, een van oorsprong martial arts gerichte club, maar nu
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ook de plek waar cross trainingen, bootcamp en trainingen gericht op OCR plaatsvinden.
Daarnaast ben ik docent lichamelijke opvoeding en ben ik vanuit mijn martial arts
achtergrond ook docent agressieregulatie en weerbaarheid. Ik ben afgestudeerd aan de
ALO te Amsterdam, waar ik naast lichamelijke opvoeding de specialisatie sportmanagement
heb gevolgd. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt in diverse sportmanagement projecten, waarna ik
besloot mijn droom te volgen en mijn eigen sportclub op te richten.
Ik ben van huis uit vechtsporter, en ben in 2012 met OCR in aanraking gekomen via de
eerste editie van de Urbanathlon. Met wat jongens vanuit de judo trainden we in de
zomerstop vaak op het strand, waarbij we hardlopen combineerden met klimmen op alles
wat we tegenkwamen. Toen de Urbanathlon zich aandiende lag dit mooi in het verlengde
van onze trainingen, en een OCR verslaving werd geboren. Hoewel de Urbanathlon
organisatorisch een drama was, werd ik wel heel enthousiast ben ik tal van races gaan
bezoeken. Omdat het OCR we redelijk goed af ging, werd het in het begin van 2015 ineens
heel serieus. Ik plaatste me voor het WK en werd gekozen om deel uit te maken van team
Swagmen. De runs werden talrijker en mijn deelname aan het WK was een absolute
topervaring, ondanks dat ik door een knieblessure niet voluit kon gaan. Ik heb de laatste
jaren runs gedaan in heel Europa en kan me redelijk meten met de goede lopers in mijn
leeftijdsklasse.
Binnen de OCRA wil ik me gaan inzetten voor de ontwikkeling van de (wedstrijd-) sport,
zowel op niveau van trainingen, sporttechnische kaderontwikkeling en de ontwikkelingen
binnen de wedstrijdsport. Ook heb ik vanuit mijn sportmanagement ervaring in de
organisatie van evenementen, het opzetten van sporttechnisch beleid en heb ik meerdere
kleine bonden ondersteund op het gebied van beleidsvraagstukken. Ik wil mij inzetten voor
de OCRA omdat ik denk dat OCR een sport is die zo veel uitdaging en inhoud heeft, dat
deze voor iedereen in Nederland op een veilige en toegankelijke manier beoefend moet
kunnen worden.”
Het bestuur draagt Sebastiaan Munter voor ter benoeming van algemeen bestuurslid met
focus op sport technische zaken.
4.

Statutenwijziging;
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Gezien de samenstelling van het bestuur en het feit dat de vacatures niet reeds zijn
ingevuld, willen wij het aantal benodigde bestuursleden naar beneden bijstellen. Dit kan
alleen middels een statutenwijziging.
Huidige tekst statuten:
Artikel 11.1, eerste volzin, van de statuten bepaalt dat “Het bestuur bestaat uit ten minste
vijf (5) natuurlijke personen die door de algemene vergadering worden benoemd.”
Voorgestelde wijziging:
Artikel 11.1, eerste volzin, van de statuten als volgt aan te passen zodat deze bepaalt dat
“Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen die door de algemene
vergadering worden benoemd.”
Het bestuur wijst erop dat voor dit besluit een twee derden vertegenwoordiging van de
leden vereist is.

Wij voorzien dat deze vertegenwoordiging niet bereikt zal worden.

Daarom zal een nieuwe ALV uitgeschreven dienen te worden binnen 4 weken.
5.

Verslag van bestuur over 2015*;

6.

Het jaarverslag 2015*;
Het jaarverslag zal zo spoedig mogelijk online worden geplaatst.

7.

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening van 2015;

8.

Voorstel tot decharge van het door het bestuur gevoerde beleid;

9.

Voorstel tot benoeming financieel experts voor boekjaar 2016;

10.

Verslag Europees Kampioenschap*;

11.

Vooruitzichten 2016*;

12.

Contributie;
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Het voorstel is de contributie voor de leden op EUR 24 per jaar te houden. Het bestuur is
zeer behouden wat betreft het geven op kortingen op lidmaatschappen: op de EUR 30
actie van vorig jaar na, zijn er geen kortingen gegeven.
13.

Rondvraag en sluiting*.

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