
 

 

Beknopte samenvatting ALV 22-10-2019 

Dit is een beknopte samenvatting van de ALV zodat iedereen die naar de volgende ALV komt op 29 

oktober weet wat er al besproken is. De samenvatting is puntsgewijs, op chronologische volgorde 

van wat besproken is.  

 

Jaarverslagen te laat 

Omdat de jaarverslagen te laat op de website stonden, en er geen officieel voorstel voor het KB op 

de website stond werd er na overleg besloten om de Wissel te verplaatsen naar de Beleids-ALV op 

29-10-2019. Een les voor het volgende bestuur is om de HR en Statuten goed door te nemen om dit 

in de toekomst te voorkomen.  

Na deze beslissing hebben de leden van het bestuur wel hun jaar doorgenomen. Aangezien je deze 

informatie  nu wel in de jaarverslagen kunt teruglezen zal ik hier enkel opgeworpen punten van de 

leden uitwerken.  

 

Conditietraining en techniektraining 

Er werd gevraagd of nog duidelijk naar iedereen toe gecommuniceerd kan worden dat er dit jaar 

geen conditietraining is op Olympos. Er wordt in overleg met de trainers nog gekeken naar 

vervangende mogelijkheden zoals buitentraining.  

De techniektrainingen zijn wel van start gegaan en er wordt ook gewerkt aan een 

gevorderdentraining. Er werd ook even gesproken over bouldertrainingen; hierbij werd opgemerkt 

dat mensen daarbij ook goed moeten leren vallen. Dit kan al worden meegenomen in de boulder-

introductie voor eerstejaars op 1 november.  

 

Veiligheid 

Er is lang gesproken over wat het bestuur kan bijdragen aan veiligheid binnen de vereniging. 

Veiligheid en het bespreken van ongevallen en risico’s moeten een normaal onderdeel worden van 

de USAC. Ideeën zijn om hier iets mee te doen op de website, maar misschien ook in de vorm van 

praatavonden of lezingen. De veiligheid zou een gezamenlijke taak moeten zijn van bestuur en de 

OC. De NSAC is bezig met het verzamelen van SAC-klimongevallen. Verder stimuleert de NSAC (en de 

USAC) om ongevallen te rapporteren op klimongevallen.nl.  

 

Contract Olympos 

Het contract is nog niet verlengd. Dit gaat binnenkort gebeuren.  

 

 



 

 

Vertrouwenspersonen 

De vertrouwenspersonen staan met een introductie op de website en ook de vertrouwenspersoon 

van de NKBV staat op de website.  

 

Marktzicht 

We hebben nu twee borrels in de maand en krijgen 75 euro extra. Het contract is ieder half jaar op te 

zeggen. Er werd aangeraden om bij het ondertekeningen van contracten met externe partijen altijd 

een jurist(-USAC’er) mee te laten kijken.  

 

Niet-studentleden 

Bij de nieuwe eerstejaars zit een niet-student en een student van de Vrije Universiteit (dus niet UU of 

HU). Uit de zaal klonk het bezwaar dat studeren een harde eis moet zijn voor lidmaatschap. Nu werd 

bij de ingang van nieuwe leden ook motivatie e.d. meegenomen. Volgende keer moet studeren als 

eerste eis meetellen bij het toelaten van nieuwe leden (ook i.v.m. contact met Olympos, HU en UU).  

 

Materiaalhuur 

Aan de (toekomstige) matcom werd verzocht vaker momenten te nemen om het geld voor gehuurd 

materiaal te innen, anders wordt het soms onduidelijk voor de gebruiker waar de bedragen op zijn 

gebaseerd.  

Bovendien werd gevraagd om bij te houden hoe vaak boekjes en gidsjes werden geleend om te 

achterhalen of we daar nog in moeten investeren (gezien steeds meer mensen online aan informatie 

komen).  

 

Weekendjes 

Kader betaalt op opleidingsweekenden alleen nog de campingkosten om hen tegemoet te komen in 

de tijd die besteed wordt aan lesgeven. De overige kosten worden verrekend op de cursisten. Verder 

biechtte de HSHG op dat er praktisch alle weekendjes vegetarisch is gegeten door het nieuwe 

receptenboek. Ons 1 aprilgrapje was dus toch niet helemaal een grap.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Verzekeringskwestie NKBV 

Verzekering van de NKBV betreft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft 

slachtoffers van een ongeval de mogelijkheid de SACs als geheel aan te klagen. Met deze verzekering 

kan er in dergelijke situaties een schadevergoeding worden uitgekeerd aan de betrokkenen. NKBV-

lidmaatschap is niet verplicht voor deze verzekering. Voor meer informatie: contacteer het bestuur 

van de NSAC.  

 

Spullen gestolen uit de bus 

Na lang overleg is besloten dat we als vereniging de schade van de spullen die afgelopen weekend uit 

het busje zijn gestolen (in Utrecht) niet kunnen vergoeden. Het valt niet onder de reisverzekering en 

het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers van een weekendje die spullen in de bus 

laten liggen. Helaas moeten we hier een harde grens trekken. Wel kan nog gekeken worden of via 

andere verzekeringen het USAC-lid nog geholpen kan worden. Als laatste werd door leden 

aangeraden om aan de bel te trekken als je ziet dat er ineens veel klimspullen worden aangeboden 

online via Marktplaats o.i.d.  

 

Afrekeningen fiscus en HSHG 

Unaniem is gestemd om beide afrekeningen goed te keuren. Echter onder voorbehoud van twee 

kleine aanpassingen: de datum boven een van de stukken van de fiscus moet worden veranderd. 

Verder moet nog een debiteur worden aangemaakt voor benzinekosten van de behaakcommissie.  

 

 


