Tweede algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux inzake de
op 26 juni 2016 voorgestelde statutenwijziging, te houden op 24 juli 2016.
Agenda:
1.

Statutenwijziging;

Het bestuur van de OCRA Benelux roept hierbij alle leden op voor een buitengewone algemene
ledenvergadering op 24 juli 2016. De algemene ledenvergadering zal worden gehouden te Uitgeest,
Vrijburglaan 31, om 10.00 uur.
LET OP: Dit betreft een buitengewone algemene ledenvergadering. Wij adviseren leden die hun stem
uit willen brengen, dit middels een volmacht te doen.

Uitwerking voorgestelde statutenwijziging:
Op 26 juni heeft het bestuur van de OCRA Benelux de volgende statutenwijziging voorgesteld.
“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.”
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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.“
Op 26 juni 2016 is de vereiste vertegenwoordiging inderdaad niet bereikt. Wel hebben 100% van de
aanwezige leden voor de wijziging gestemd. Daarom wordt hierbij een nieuwe ALV uitgeschreven, met
als enig agendapunt de statutenwijziging.
Het bestuur wil er graag op wijzen dat ondanks de voorgestelde wijziging, het bestuur wel de intentie
heeft het aantal bestuursleden in de nabije toekomst verder uit te breiden. Het bestuur wil dit doen
middels een gedegen besluitvorming op basis van toegevoegde waarde en niet vanwege een statutaire
regel. Daarom vraagt het bestuur opnieuw om goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging.
Tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering kan over de voorgestelde statutenwijziging worden
besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Om het besluit goed te keuren is
een meerderheid van 2/3ee van de uitgebrachte stemmen vereist.
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