De algemene ledenvergadering van Obstacle Course Racing Association Nederland (statutair:
Benelux) zal op 21 januari 2017 gehouden worden, vanaf 10.00 uur bij Flevonice.
Agenda met toelichting:
1.

Welkom en aankondigingen;

2.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 26
juni 2016*;
De notulen zijn online te raadplegen.

3.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 24
juli 2016*;
De notulen zijn online te raadplegen.

4.

Meerjarenplan 2017-2019*;
Een meerjarenplan weerspiegelt de strategische koers die het bestuur van de bond nastreeft.
Het is een high level opzet wat richting geeft aan jaarplannen en begrotingen. Daarnaast biedt
het houvast bij het maken van besluiten en stellen van prioriteiten.
Het meerjarenplan inclusief schematische weergave is raad te plegen middels deze link:
http://ocra.nl/wp-content/uploads/2017/01/OCRA-NL-Meerjarenplan-2017-2019.pdf
Wat het meerjarenplan in grote lijnen inhoudt voor de leden, wordt achter deze link:
https://www.facebook.com/OCRANL/videos/1365695226795276 op een originele manier
gepresenteerd.
Wij vragen de leden of dit bestuur dit meerjarenplan 2017-2019 mag uitvoeren en of de leden
het daarmee eens zijn met de koers die de bond in de komende jaren zal gaan varen.

5.

Berichtgeving social media van 28 november jl;
In najaar 2016 is er onrust en verwarring ontstaan, mede door een statement die (voormalige)
teamleden van de bond op social media hebben geplaatst, waarin zij een gebrek aan
vertrouwen in het bestuur hebben geuit en een bom onder de bond hebben gelegd. Normaal
zijn social media berichten geen onderwerpen voor een ledenvergadering, echter gezien de
zwaarte van het statement heeft het bestuur dit punt toch geagendeerd. Het bestuur wilt
tijdens de ledenvergadering stilstaan bij de diverse berichten en geruchten, om alle resterende
onrust en onduidelijkheid weg te nemen.

6.

Statutenwijziging*;
Op 6 december 2016, hebben wij aangekondigd dat de bond zich alleen op Nederland zal
gaan focussen. Daar hoort een naamswijziging bij. Wij willen OCRA Benelux hernoemen naar
OCRA Nederland. Hier is een statutenwijziging voor nodig.
Huidige tekst statuten:
Artikel 1 van de statuten bepaalt: “De vereniging draagt de naam: Obstacle Course Racing
Association Benelux kortweg OCRA Benelux.”
Voorgestelde wijziging:
Artikel 1 van de statuten als volgt aan te passen zodat deze bepaalt: “De vereniging draagt de
naam: Obstacle Course Racing Association Nederland kortweg OCRA Nederland.”
Huidige tekst statuten:
Artikel 3.2 van de statuten bepaalt: “De vereniging tracht dit doel als sportbond voor Obstacle
Course Racing binnen de Benelux, onder meer te bereiken door: a) het promoten en
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ondersteunen van Obstacle Course Racing in de Benelux, alsmede de bundeling van
beoefenaren;..”
Voorgestelde wijziging:
Artikel 3.2 van de statuten als volgt aan te passen zodat deze bepaalt: “De vereniging tracht
dit doel als sportbond voor Obstacle Course Racing In Nederland, onder meer te bereiken
door: a) het promoten en ondersteunen van Obstacle Course Racing in Nederland, alsmede
de bundeling van beoefenaren;..”
Het bestuur wijst erop dat voor dit besluit een twee derden vertegenwoordiging van de leden
vereist is. Wanneer blijkt dat deze vertegenwoordiging niet bereikt wordt, zal een nieuwe ALV
uitgeschreven dienen te worden binnen 4 weken. Aangezien in april 2017 reeds een volgende
ALV gepland is, verzoekt het bestuur om een eenmalige uitzondering waarbij een eventuele
tweede ronde voor de statutenwijziging in april meegenomen zal worden.
7.

Benoeming Drewes Tebbes*;
Sinds juli 2016 draait Drewes Tebbes mee als bestuurder van de bond op ad interim basis en
als aangekondigd, wil het bestuur hem graag voordragen ter benoeming als bestuurslid.
Drewes werkt als informatieanalist binnen de IT waarbij hij zich bezig houdt met functionele
vraagstukken. Hoe de wens wordt gerealiseerd laat hij aan de programmeurs over; Drewes
houdt zich bezig met het achterhalen wat de wens daadwerkelijk is.
Voordat Drewes zich aansloot bij het bestuur heeft hij ruim drie jaar in het bestuur van de
American Football Bond Nederland gezeten. De eerste helft als aanspreekpunt voor alle
verenigingen in Nederland, de tweede helft als verantwoordelijke voor sport technische zaken.
Naast de verantwoordelijkheid over alle nationale competities en teams, viel ook het
begeleiden van de medische en competitie commissies onder zijn takenpakket. Het opzetten
van beleidsplannen en het vertalen van deze naar concrete actiepunten waren een groot
aspect van zijn bestuurstaak.

8.

Rondvraag en sluiting.

(*) Bij deze agendapunten vindt er stemming plaats.
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