Notulen van de algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux
gehouden op 26 juni 2016.
Agenda:
1.

Welkom en aankondigingen;
De aanwezigen worden welkom geheten en het bestuur meldt dat Bas vanwege persoonlijke
redenen een pauze nodig heeft. Team Up40 bedankt het bestuur voor de organisatie van het
OCR Europees Kampioenschap.

2.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op
18 februari 2016;
De notulen worden met 100% van de stemmen vastgesteld.

3.

Samenstelling bestuur en vacatures;
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 wij doen opnieuw een oproep aan de leden. De vacatures staan op de website en
deze zullen op social media worden gepost.
Wel is er naast de vacatures, een waardevolle aanvulling voor het bestuur gevonden.
Sebastiaan Munter stelt zichzelf voor. Het bestuur draagt Sebastiaan Munter voor ter
benoeming van algemeen bestuurslid met focus op sport technische zaken.
Het voorstel wordt met 100% van de stemmen geaccepteerd.

4.

Statutenwijziging;
Bij de oprichting is bedacht dat het bestuur uit 5 leden dient te bestaan, simpelweg omdat er
toen 5 aanmeldingen waren. Inmiddels zijn er vacatures ontstaan en wil het bestuur het aantal
benodigde bestuursleden naar beneden bijstellen. Het bestuur heeft wel de intentie het aantal
bestuursleden in de nabije toekomst verder uit te breiden en wil dit doen middels een
gedegen besluitvorming op basis van toegevoegde waarde, en niet vanwege een statutaire
regel. Daarom vraagt het bestuur om goedkeuring van de voorgestelde 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 voorstel wordt met 100% van de stemmen aangenomen.
Het bestuur wijst erop dat voor dit besluit een twee derden vertegenwoordiging van de leden
vereist is. Deze vertegenwoordiging is niet bereikt. Daarom zal een nieuwe ALV uitgeschreven
dienen te worden binnen 4 weken, dit zal een papieren exercitie zijn met maar één
agendapunt.

5.

Verslag van bestuur over 2015;
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6.

Het jaarverslag 2015;

7.

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening van 2015;
2015 was een investeringsjaar, onder andere met de investering in de opleiding voor officials.
Ook zijn officials voor het eerst ingezet. Voor deze inzetten krijgen wij een tegemoetkoming in
de opleidingskosten. Als voorzien heeft die tegemoetkoming de werkelijke kosten in 2015 niet
gedekt.
De kascommissie bestaande uit Marja van Rooijen en Vincent Verbeek hebben de
boekhouding gecontroleerd en hebben vastgesteld dat de jaarrekening een juiste en volledige
weergave geeft van het exploitatieverlies en de balans.
De kascommissie adviseert een authorisatieregeling op te stellen voor betalingen. Daarnaast
adviseert de kascommissie ook de verborgen kosten (zelf gedragen reiskosten,
telefoniekosten, kantoorkosten en dergelijke) zichtbaar te maken.
2016 zal een ander beeld geven, aangezien andere bronnen van inkomsten beschikbaar
komen (sponsoring, parcourscontroles). Organisaties dragen bij aan de bond middels het
afnemen van diensten, niet met een algemene bijdrage voor de ontwikkeling van de bond.
Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun inzet en flexibiliteit. De jaarrekening wordt
met 100% van de stemmen vastgesteld.

8.

Voorstel tot decharge van het door het bestuur gevoerde beleid;
In 2015 bestond het bestuur uit Bas Smit, Michel de Jong en Helen van der Corput, maar ook
uit Jeroen Winters en Eric Lemmens. Met 100% van de stemmen wordt decharge verleend
aan de leden van het bestuur over het in 2015 gevoerde beleid.

9.

Voorstel tot benoeming financieel experts voor boekjaar 2016;
Marja van Rooijen en Vincent Verbeek worden met 100% van de stemmen benoemd tot
financieel experts voor boekjaar 2016.

10.

Verslag Europees Kampioenschap;
Michel geeft een uitgebreid verslag van het eerste OCR Europees Kampioenschap: een
fantastisch mooi evenement waaruit ook leerpunten naar voren zijn gekomen.
Er komt komend jaar een nieuw OCR Europees Kampioenschap, georganiseerd vanuit de
Alliantie van Europese OCR bonden. Vanuit de ledenvergadering komt de waarschuwing dat
de kwaliteit en identiteit van het OCR Europees Kampioenschap beschermd dient te worden,
omdat na een succesvolle eerste editie andere partijen hier mee vandoor willen gaan. Het
bestuur geeft aan zich hier bewust van te zijn en betrokken te willen zijn bij de organisatie van
een nieuwe editie.
Begin juli vindt de evaluatie van het OCR Europees Kampioenschap plaats, deelnemers
worden verzocht per mail input te leveren.
Er volgt een inhoudelijke discussie omtrent kwalificatie criteria, het gebruik van noppen, het
gebruik van een massa start, het vermijden van wachtrijen, het verschil tussen elite en age
groups en een vergoeding voor het zijn qualificatierun. Het OCR Europees Kampioenschap
heeft veel los gemaakt, en grote impact gemaakt. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers,
officials en teamleden die zich hebben ingezet voor het OCR Europees Kampioenschap.

11.

Vooruitzichten 2016;
Het bestuur heeft genoten van de organisatie van het OCR Europees Kampioenschap en heeft
de smaak te pakken: wat en wanneer is onbekend, maar het bestuur is voornemens een
Nationaal Kampioenschap op te gaan zetten.
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In 2016 zullen er nog 10 inzetten zijn van officials, ook zullen er meer nieuwe officials opgeleid
worden.
Er zijn veel gesprekken op Europees en internationaal niveau gaande, we hopen dat deze
gesprekken concreet gaan worden en vorm gaan krijgen in internationale organisaties en
manifesten. Zeker op internationaal gebied, is daar ook een platform voor sporters zelf in de
maak.
12.

Contributie;
Het voorstel is de contributie voor de leden op EUR 24 per jaar te houden. Dit wordt door alle
leden akkoord bevonden, met de kanttekening dat er leden zijn die vinden dat er ruimte moet
komen voor onkostenvergoedingen.

13.

Rondvraag en sluiting.
De ongevallen verzekering die de bond aan zijn leden biedt, is een secundaire verzekering, die
ziet op blijvend letsel. Deze vervangt dus niet de gewone zorgverzekering.
Er is weinig vertegenwoordiging van de Belgen binnen de OCRA Benelux. Daarop dient actie
ondernomen te worden, door ofwel de inspanning door en betrokkenheid van de Belgen te
verhogen of door een ander besluit te nemen. Vraag is of de OCRA Benelux zich op
Nederland moet gaan richten.
De voorzitter sluit de vergadering af met dank aan de aanwezigen.
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