Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association
Nederland (“OCRA Nederland”)
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die lid wil worden van de OCRA Nederland
(statutair: OCRA Benelux). Middels deze voorwaarden proberen wij een aantal juridische zaken te
regelen, zoals onze aansprakelijkheid, het gebruik van alle mooie actiefoto’s van onze leden en het
beschermen van onze onafhankelijkheid en integriteit. Hierin zijn we redelijk ambitieus geweest en
regelen we in 1 klap een groot aantal zaken voor individuele leden waaronder evenementen,
trainingen, lidmaatschap van het team (van coördinatoren en accountmanagers) en bestuur; voor
topsporters kunnen extra voorwaarden gaan gelden. Het is dus goed mogelijk dat een groot deel van
de voorwaarden niet (direct) op u als nieuw lid van toepassing zijn.
De voorwaarden geven uitleg over het proces van lid worden, de betaling van het lidmaatschap en het
(be)eindigen van het lidmaatschap.
OCRA Nederland kent een lidmaatschapsstructuur waarbij het lidmaatschap gebonden is aan het
kalenderjaar. Momenteel is het lidmaatschapsgeld door de algemene (leden)vergadering vastgesteld
op EUR 26 per jaar.
1. Lidmaatschap
1.1 Lid worden van OCRA Nederland vindt plaats door een volledig en naar waarheid ingevuld
inschrijfformulier te versturen met betaling van het daarbij horende lidmaatschapsgeld voor het
betreffende kalenderjaar. Bij het versturen van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met deze
voorwaarden voor lidmaatschap. Het bestuur van OCRA Nederland besluit vervolgens omtrent de
toelating van het lid. Bij niet-toelating als lid kan de algemene (leden)vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
1.2 Lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen met een minimum leeftijd van 18 jaar. Het
betreft een persoonlijk lidmaatschap, voor mensen die in de periode van 6 maanden voorafgaand
aan het versturen van het inschrijfformulier, geen lid waren van OCRA Nederland (het lidmaatschap
wordt wanneer dit wel het geval is voor de duur van het restant van de 6 maanden opgeschort).
1.3 Lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen onder de 18 jaar. Het betreft een aspirantlidmaatschap. Deze leden mogen meedoen aan de voor hen georganiseerde wedstrijden/activiteiten.
1.4 OCRA Nederland verschaft nadat het lidmaatschapsgeld is ontvangen, een lidmaatschapspas. Aan
de lidmaatschapspas zitten voordelen verbonden, hierover wordt het lid geïnformeerd in de brief die
bij de lidmaatschapspas zit. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden.
1.5 Ieder lid is ten strengste verboden direct of indirect, commerciële activiteiten te ondernemen uit
naam van OCRA Nederland.
2. Deelname aan evenementen
2.1 Deelname aan evenementen (waaronder maar niet beperkt tot kampioenschappen en
wedstrijden) en activiteiten die door OCRA Nederland georganiseerd, verzorgd, aangeraden,
gechecked of begeleid worden, geschiedt geheel voor eigen risico, dan wel (voor zover de
organisator hierin enige aansprakelijkheid accepteert) op risico van de derde partij die het
evenement organiseert. OCRA Nederland is niet aansprakelijk voor enige door het lid geleden
schade, hoe ook genaamd, die het lid mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel, al dan niet blijvend, en
overlijden (dit staat los van de verzekering tegen ongevallen die OCRA Nederland aan zijn leden
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aanbiedt). OCRA Nederland is ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van
eigendommen.
2.2 Het lid verklaart hierbij dat hij/zij bekend is met de aard van Obstacle Course Racing en dat dit
een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Het lid verklaart hieraan te voldoen
dat hij/zij zich door middel van training voldoende voorbereid op de deelname aan evenementen.
2.3 Het lid vrijwaart OCRA Nederland voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden
als gevolg van een aan het lid toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement
of activiteit (dit staat los van de verzekering tegen aansprakelijkheid die OCRA Nederland aan zijn
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2.4 Bij deelname aan een evenement of activiteit die door OCRA Nederland wordt georganiseerd,
dient (indien van toepassing) de volledige vergoeding voor deelname te zijn betaald voor aanvang
van het evenement of activiteit.
2.5 OCRA Nederland kan ten aller tijde besluiten een evenement of activiteit niet door te laten gaan.
Indien een evenement niet doorgaat of een deelnemer aan een evenement verhinderd is, is OCRA
Nederland niet gehouden ontvangen vergoedingen voor deelname of andere door de deelnemer
gemaakte kosten te restitueren.
3. Deelname aan opleidingen en (trainings)programma’s
3.1 Indien een lid na aanmelding hiervoor, verhinderd is een opleiding of (trainings)programma bij te
wonen dient minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding of het (trainings)programma te worden
afgemeld bij OCRA Nederland. Indien het lid zich tijdig heeft afgemeld, bestaat de mogelijkheid tot
aanmelding voor dezelfde opleiding of (trainings)programma op een ander moment.
3.2 OCRA Nederland houdt zich het recht voor indien nodig organisatorische of inhoudelijke
wijzigingen in opleidingen en (trainings)programma’s aan te brengen.
3.3 OCRA Nederland houdt zich nadrukkelijk alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten en
andere rechten op de documentatie, programma’s en opleidingsmateriaal voor. Het is het lid niet
toegestaan de verstrekte documentatie, programma’s en opleidingsmateriaal openbaar te maken, te
exploiteren, te verkopen, te verhuren of te verveelvoudigen, dan wel de opleiding of het
(trainings)programma zelf aan te gaan bieden aan derden.
3.4 Artikel 2.4 en 2.5 zijn tevens van toepassing op opleidingen en programma’s.
4. Leden van het team (van coördinatoren en accountmanagers) en/of bestuur
4.1 Een lid die lid is van het team (van coördinatoren en accountmanagers) en/of het bestuur,
verklaart zich te houden aan de reglementen en beleid van OCRA Nederland, waaronder expliciet het
beleid inzake integriteit en onafhankelijkheid.
4.2 Een lid die lid is van het team (van coördinatoren en accountmanagers) en/of het bestuur
verklaart zowel gedurende als na afloop van zijn/haar lidmaatschap, alles van wat hem/haar omtrent
OCRA Nederland en diens relaties bekend is geworden en waaromtrent hem/haar geheimhouding is
opgelegd of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden, strikt geheim
te houden.
4.3 Handelen in strijd met de reglementen of besluiten van OCRA Nederland, kan ontzetting tot
gevolg hebben.
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5. Rechten
5.1 Het lid verleent hierbij aan OCRA Nederland toestemming voor openbaarmaking van gemaakte
foto’s, beeldmateriaal en dergelijke in OCRA Nederland verband (zoals bijvoorbeeld bij
evenementen, opleidingen, vergaderingen etc), waarop het lid zichtbaar is.
5.2 Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten en andere rechten, voortvloeiend uit de
werkzaamheden die een lid verricht voor OCRA Nederland alsmede op foto’s, beeldmateriaal en
dergelijke die een lid ter beschikking stelt aan OCRA Nederland, draagt het lid hierbij bij voorbaat,
exclusief en onbezwaard over aan OCRA Nederland. Het lid doet hierbij voor zover mogelijk afstand
van alle huidige en toekomstige morele rechten als omschreven in artikel 25 van de Auteurswet. Het
lid zal de rechten als genoemd in artikel 25 van de Auteurswet nimmer uitoefenen. Het lid
garandeert dat het gerechtigd is de eigendomsrechten over te dragen en vrijwaart OCRA Nederland
van aanspraken van derden hieromtrent. Met betrekking tot foto’s, beeldmateriaal en dergelijke,
verklaart het lid tevens dat de personen die hierop zichtbaar zijn toestemming hebben verleend tot
openbaarmaking voor zover nodig en vrijwaart OCRA Nederland hieromtrent. Indien de overdracht
van eigendomsrechten verdere handelingen vereist, verklaart het lid hieraan mee te werken.
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6. Lidmaatschapsgeld
6.1 Het lidmaatschapsgeld bedraagt EUR 26 per kalenderjaar. Indien een lid na 1 augustus van een
jaar lid wordt, geldt een korting van 50% ten opzichte van het lidmaatschapsgeld voor dat
kalenderjaar. Indien een lid na 1 december van een jaar lid wordt, wordt voor dat kalenderjaar geen
lidmaatschapsgeld gevraagd (en tevens geen lidmaatschapspas verschaft).
6.2 Voor nieuwe leden zijn er geen eenmalige inschrijfkosten verbonden aan het lidmaatschap.
Wanneer na het eindigen van het lidmaatschap, een voormalig lid binnen 12 maanden opnieuw lid
wilt worden, worden EUR 25 aan inschrijfkosten in rekening gebracht.
6.3 De standaard wijze van betalen van het lidmaatschapsgeld is door middel van een automatische
incasso. Indien u geen automatische incasso wilt afgeven, zult u een factuur ontvangen en wordt het
jaarlijkse lidmaatschapsgeld verhoogd met EUR 3,50 aan verwerkingskosten.
6.4 Indien het lid zijn jaarlijkse lidmaatschapsgeld niet betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat OCRA
Nederland het lidmaatschap van dit lid opzegt.
6.5 Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd.
Wanneer een lid na opzegging, opnieuw lid wilt worden gedurende datzelfde kalenderjaar, zal
opnieuw de jaarlijkse bijdrage betaald dienen te worden (en worden de administratiekosten als
omschreven in artikel 6.2 in rekening gebracht).
7. Persoonsgegevens
Voor meer informatie over hoe OCRA Nederland omgaat met privacy en persoonsgegevens,
verwijzen wij de leden naar de privacyverklaring op de website.
7.1 De door het lid verstrekte gegevens middels het inschrijfformulier, zullen worden opgenomen in
de administratie en het ledenregister, en zullen worden gebruikt voor het vervaardigen van de
lidmaatschapspassen en mailings. Het lid geeft hierbij toestemming tot het communiceren van de
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persoonsgegevens aan de externe partij die zorgdraagt voor het verschaffen van de
lidmaatschapspassen, alsmede aan de externe partij die zorgdraagt voor de ledenadministratie (voor
zover van toepassing).
7.2 Het lid geeft toestemming tot openbaarmaking van zijn/haar naam en indien van toepassing
zijn/haar resultaten, bij deelname aan evenementen en activiteiten die door OCRA Nederland
georganiseerd, verzorgd, aangeraden, gechecked of begeleid worden. Leden van het team (van
coördinatoren en accountmanagers) en bestuur geven toestemming tot openbaarmaking van hun
naam, OCRA Nederland email en pasfoto op o.a. de website.
7.3 Leden die een opleiding (gaan) volgen voor het assisteren bij een obstakel (race), geven hierbij
toestemming tot het verschaffen van hun naam en emailadres aan de organisatoren van
evenementen, welke rechtstreeks contact op kunnen nemen omtrent hun evenement en het lid
kunnen verzoeken te assisteren bij hun evenement.
7.4 Het lid geeft toestemming tot ontvangst van nieuwsbrieven en bekendmakingen omtrent
samenwerkingen, alsmede partnermails. Het lid kan zich op ieder gewenst moment uitschrijven van
deze publicaties.
8. Einde lidmaatschap
8.1 Het lidmaatschap eindigt door opzegging. Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 4 weken voor
het einde van het kalenderjaar en de opzegging geschiedt tegen het einde van het kalenderjaar.
Concreet houdt dit in dat bij opzeggingen die we voor 3 december ontvangen, het lidmaatschap op
31 december van dat jaar stopt. Bij opzeggingen na 3 december, stopt het lidmaatschap op 31
december van het daarop volgende jaar. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden
beëindigd, indien het voortduren ervan redelijkerwijs niet gevergd kan worden. In geval van een fusie
of splitsing van de OCRA Nederland, of wanneer de rechten van het lid zijn beperkt of zijn
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opzichte van de vereniging zijn verzwaard, gelden voor een lid andere termijnen (zie hiervoor de
voorwaarden in de statuten).
8.2 Het lidmaatschap eindigt tevens door het overlijden van het lid, door ontzetting, of door
opzegging door het bestuur van de OCRA Nederland (in dit laatste geval met in acht name van
dezelfde termijn als omschreven in artikel 8.1).
9. Algemene bepalingen
9.1 Op het lidmaatschap en deze voorwaarden voor lidmaatschap is het Nederlands recht van
toepassing.
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