Notulen van de algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux
gehouden op 21 januari 2017.
Agenda:
1.

Welkom en aankondigingen
De aanwezigen worden welkom geheten en het bestuur deelt mee dat er een aantal mensen
aanwezig is als toehoorder. Ook zijn er een aantal volmachten ingediend voor deze ALV,
volmachten hoeven niet perse gegeven te worden middels het volmacht formulier wat de
bond online heeft gezet: enige voorwaarde is dat deze schriftelijk gegeven dienen te worden.
Hierdoor kan één persoon meerdere stemmen vertegenwoordigen. Ingediende steminstructies
zonder aanwijzing van een specifiek persoon, zijn aangewezen aan Michel de Jong: hij zal de
stemmen overeenkomstig de instructies vertegenwoordigen. Bij een stemming zullen de
stemmen direct geteld worden, waardoor er direct een uitslag is.
In december zijn de lidmaatschapsvoorwaarden gewijzigd. Verduidelijkt wordt dat dit niet de
statuten betreffen, deze kunnen alleen door de ALV gewijzigd worden. In de voorwaarden
staat nu een bepaling omtrent een cooling down period: leden die hun lidmaatschap
opzeggen en daarna meteen weer lid willen worden, kennen een wachtperiode van 6
maanden. Deze regel is opgenomen om de administratieve lasten te beperken. In overleg met
de aanwezige leden, besluit het bestuur de wachtperiode in de lidmaatschapsvoorwaarden te
vervangen door administratiekosten a EUR 25 en een termijn van 1 jaar.

2.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op
26 juni 2016
Er was aangegeven dat de locatie voor het OCR Europees Kampioenschap in juli 2016
bekend zou worden gemaakt. Dat is toen niet gelukt, aangezien de onderhandelingen veel
meer tijd in beslag namen als verwacht. Er zijn maatregelen getroffen zodat dit in de toekomst
niet nogmaals kan gebeuren; zo is de locatie voor het OCR Europees Kampioenschap voor
2018 al vastgesteld (maar nog geheim).
De notulen worden met 100% van de stemmen vastgesteld.

3.

Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op
24 juli 2016
De ALV van 24 juli 2016 was ingelast vanwege de statutenwijziging en mensen zijn verzocht
middels machtiging te stemmen.
De notulen worden met 99% van de stemmen vastgesteld.

4.

Meerjarenplan 2017-2019
Drewes Tebbes wordt voorgesteld en presenteert het plan voor de komende jaren; dit plan
weerspiegelt de koers die het bestuur van de bond nastreeft zonder in beton gegoten te zijn.
Het plan geeft richting voor de jaarplannen, welke meer concrete invulling en meetpunten
hebben.
Bij het opzetten van het kenniscentrum wordt de samenwerking met diverse partijen,
waaronder verenigingen, gezocht. Het kenniscentrum is een middel om meerwaarde te
creëren voor de leden.
Mankracht en het vrijwilligersaspect is een beperking om alle doelen van de bond heel snel te
bereiken. Daarom is er prioritering aangebracht in de plannen. Daarbij is het eerste half jaar de
focus op de interne organisatie en structurering hiervan, alsmede op de communicatie. Er
gebeurt heel veel achter de schermen, er zal samen met leden gezocht worden naar een
platform om leden hier meer bewust van te maken en hen hierbij meer te betrekken. Aan de
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andere kant zijn er ook geluiden dat leden teveel informatie ontvangen, zoals leden die via een
vereniging lid zijn van de bond.
Het tweede OCR Europees Kampioenschap wordt georganiseerd door de Alliantie, niet door
OCRA Nederland. Deze komt dus ook niet voor in het meerjarenplan.
Sporten met een beperking komt ook niet terug in het meerjarenplan. De bewustwording is er,
maar deze is inderdaad niet verankerd. Er zal overleg plaatsvinden met Team No Limits zodat
niet in elkaars vaarwater wordt gewerkt.
De competitie was vorig jaar een test. Daarbij bleek het een uitdaging resultaten te verwerken,
aangezien de verantwoordelijkheid voor de uitslagen bij de organisaties zelf ligt. In 2017 zal er
een competitie worden gehouden binnen Nederland.
De wedstrijdlicentie invoering is pas in 2019, dit omdat er veel haken en ogen aanzitten, zoals
buitenlandse deelnemers aan een race, de link tussen de lidnummers en de timechips bij een
race en het op 1 lijn brengen van alle organisaties.
Het bestuur zal zich in 2017 meer gaan ontwikkelen als unity board, wel heeft het bestuur een
onderlinge taakverdeling. Alle benoemde bestuursleden worden ingeschreven in de kamer van
koophandel.
Aanwezigen geven twijfels aan of aansluiting bij het NOC*NSF niet te snel wordt gezocht
(zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de survivalbond). Het bestuur benadrukt dat erkenning
en samenwerking met andere bonden grote voordelen geeft. Daarbij heeft het bestuur de
ambitie OCR in 2020 of 2024 op de olympische spelen te krijgen, dit maakt de tijdslijnen kort.
Vanuit de ledenvergadering wordt 20 jaar als een realistische tijdlijn voor de olympische
spelen aangegeven.
De opzet van bestuur is eerst het meerjarenplan neer te leggen en deze vervolgens meer uit te
werken in de jaarplannen. Tijdens de terugkomdagen zal uitgebreid stil worden gestaan bij de
plannen voor de toekomst, zodat officials in een tijdig stadium hun input kunnen geven. Een
idee vanuit de ledenvergadering is om regionale bijeenkomsten te plannen om te sparren over
de toekomst en de prioriteiten hier in, eventueel in combinatie met het geven van official
cursussen.
Op verzoek van de ledenvergadering wordt het meerjarenplan opnieuw op de agenda gezet
voor de ALV in april, samen met het jaarplan. Er wordt geen besluit genomen inzake het
meerjarenplan.
5.

Berichtgeving social media van 28 november jl
Na de zomer van 2016 (na een succesvol eerste OCR EK) groeide de groep vrijwilligers erg
snel terwijl anderen een pas op de plaats maakten. Het team kon het inwerken en overdragen
niet bijhouden; hierdoor konden nieuwe vrijwilligers niet meteen actief ingezet worden.
Op 25 november jl ontving het bestuur een mail waarin ons aftreden dat weekend werd
gevraagd. Gedurende het weekend is geprobeerd met alle mensen in contact te komen om
pijnpunten te bespreken en waar mogelijk, hier meteen aan te gaan werken. Een deel van de
pijnpunten is besproken, anderen bleken onbereikbaar of stelden contact niet op prijs.
Momenteel zijn niet alle pijnpunten duidelijk, ook zijn de gemelde pijnpunten heel divers
(kwalificatieeisen EK/WK, gebrek aan communicatie, de communicatiestijl van Michel,
onduidelijkheid omtrent doelen voor de toekomst). Hier voegt Johan van Bavel aan toe:
gebrek aan verbindend leiderschap, erkenning en waardering.
Dat weekend hebben ook andere zaken gespeeld en ook daar zijn stappen genomen. Michel
is dat weekend afgetreden en er is een ledenvergadering aangekondigd. Toch is het bericht
van 28 november jl geplaatst, hetgeen het bestuur betreurt.
De ontstane onrust leidt af van het doel, terwijl iedereen dezelfde passie heeft voor de sport.
Alleen de passie en een stip aan de horizon is kennelijk niet voldoende, daarom is het bestuur
het meerjarenplan gaan opzetten. Ook heeft het bestuur diverse manieren gezocht om dit plan
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zo goed mogelijk over te brengen. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode nieuwe
vrijwilligers bij de bond gekomen, deze worden alleen momenteel niet expliciet aangekondigd.
Wat betreft de communicatie, zijn er vervolgens tweewekelijks berichten uitgestuurd naar alle
leden. Ook heeft het bestuur coaching ontvangen op het gebied van verbindend leiderschap.
Na de zomer heeft de Alliantie Jim Malinka verzocht als Event Director voor het tweede EK en
verzocht een locatie te regelen, onder bepaalde voorwaarden (waaronder dat de hosting
organisatie niet voor de tweede keer op een rij Strong Viking mocht zijn met oog op
onafhankelijkheid). Jim heeft langdurig onderhandeld in Engeland en heeft uiteindelijk in
samenwerking met Jerry en Tijmen advies uitgebracht voor Strong Viking in Duitsland. OCRA
Benelux heeft vervolgens aangegeven dat dit niet in lijn met de afspraken was en heeft
aangegeven alternatieven te onderzoeken (zodat de Alliantie in een later stadium hierover kon
stemmen, er is op dat moment geen stemming geweest). Tijdens besprekingen voor
alternatieve locaties, heeft de stichting van Jim, Jerry en Tijmen zijn eigen evenement
uitgeroepen. Het bestuur geeft aan vooruit te willen kijken, in plaats van in het verleden te
blijven hangen.
De samenwerking met de Belgen loopt al jaren lastig, Tommy den Acker van OCR Belgie vindt
het proces voor het betrekken van de Belgen bij de bond slecht verlopen. OCR Belgie is voor
hun gevoel niet gehoord en afgedaan als incidenten. De BOCRA is nog niet opgericht, ook zijn
er veel Belgen lid van de bond.
Spartainfit vraagt om meerdere docenten en locaties om officials op te leiden. Wanneer
meerdere opleidingen worden gegeven vraagt dit om richtlijnen voor de opleiding zelf. De
samenwerking met Spartainfit zal worden gezocht bij het uitzetten van deze richtlijnen. Ook
het naar buiten gaan naar verenigingen is van belang.
Het opzetten van een bond voor een kleine sport is een grote uitdaging, cruciaal hierin is een
platform op te zetten waardoor het geheel blijft staan wanneer de personen wisselen; het zijn
immers allemaal vrijwilligers. Nynke Plaatsman raadt hierin een raad van advies aan (gekozen
door de ALV) die zijn advies geeft omtrent elk agendapunt voor de ALV.
Drewes nodigt partijen (personen, verenigingen etc) uit die met een stukje ongenoegen of
wantrouwen zitten, om met hem een 1op1 gesprek aan te gaan.
Er zijn zaken misgelopen in de samenwerking tussen mensen die zich vanaf het ontstaan van
de bond voor de sport hebben ingezet. Iedereen heeft passie voor de sport, waarom kunnen
mensen dan niet samenwerken? De oorzaak voor het mislopen van de samenwerking is nog
niet op tafel gekomen; alvorens naar het proces te kijken (hoe gaan we verder en hoe wordt
dit in de toekomst voorkomen?), wil men naar de relatie kijken.
Jerry Jansen bevestigt de rol van de bond op het gebied van veiligheid en eerlijke wedstrijden
(inzet officials). Het bestuur geeft aan zich volledig in te zetten vanuit de passie voor de sport
en hier puur vrijwillig zijn tijd en energie in te stoppen. Er zijn afgelopen periode commerciële
belangen ontstaan bij andere personen waaronder de teamleden van de bond die het
vertrouwen hadden opgezegd in het bestuur. Het bestuur onderbouwt dit met het kosten
patroon van de bond van afgelopen jaar: van de EUR 18.000 aan kosten is bijna EUR 12.000
overgemaakt aan de Survival Academy van Jerry Jansen. Achter de rug van de bond, zijn
deze personen registraties gaan doen en partijen gaan benaderen voor hun eigen belangen en
veiligstelling van hun eigen inkomsten. Het steekt het bestuur dat commercie kennelijk zo
belangrijk is geworden, dat de samenwerking hiervoor moest wijken.
Het hebben van een commercieel belang is geen belemmering, de bond is echter niet gericht
op het commercieel belang en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. Er is een nieuwe
organisatie opgericht met Johan van Bavel, Jerry Jansen en Toby Gijzen, welke dezelfde
diensten levert als de bond maar met een winstoogmerk (OCR International). Er volgt een
vurige discussie over de vraag of OCR International officials van de bond naar zich toe
probeert te trekken.
De toehoorders wordt de ruimte gegeven hun ervaringen te delen.
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Het vertrouwenspunt blijft hangen, waarna het bestuur besluit een stemming te houden
omtrent het aanblijven van Sebastiaan en Helen. Deze stemming is niet reglementair, daar
deze niet geagendeerd is en daarmee de leden die niet vertegenwoordigd zijn of een
steminstructie hebben afgegeven niet hierin gehoord kunnen worden. Bij een negatieve
uitslag, wordt tijd gevraagd om een tussenoplossing te vinden. Bij een positieve uitslag, wordt
gevraagd dat daarmee de kous af is zodat het bestuur zich kan richten op de toekomst van de
bond. Hier wordt een proefperiode geopperd, waarbij Helen aangeeft dat haar periode
sowieso volgend jaar afloopt. Middels handopsteking wordt gestemd. Na telling van de
stemmen blijkt 68% van de stemmen voor het aanblijven van Sebastiaan en Helen te zijn.
Daar bezwaar wordt gemaakt tegen de uitkomst, volgt een hertelling, waarbij 68 % van de
stemmen voor het aanblijven blijkt te zijn. Ondanks het positieve resultaat is het een duidelijk
signaal. Er wordt verzocht de machtigingen van Michel te controleren, de machtigingen zijn op
papier beschikbaar; het verzoek om deze aan de hand van de ledenadministratie te
controleren stuit op privacy issues. Om de discussie af te ronden, stelt het bestuur een
proeftijd voor, het aanblijven van Sebastiaan en Helen zal voor de volgende ALV worden
geagendeerd.
Er volgt een oproep van Benjamin Meeuwse dat de onrust en het gedoe op facebook moet
stoppen, hoe kunnen we weer tot elkaar komen?
6.

Statutenwijziging
Daar het meerjarenplan nog niet is vastgesteld en de statutenwijziging een uitwerking hiervan
is, wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende ledenvergadering.

7.

Benoeming Drewes Tebbes
Het voorstel Drewes te benoemen wordt met 91% van de stemmen aangenomen.

8.

Rondvraag en sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering af met dank aan de aanwezigen.
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