
 

Beleid

Waarde leden der Utrechtse Studenten Alpen Club, 

Het gaat goed met de USAC. De klimsport bloeit en de afgelopen paar jaar 
hebben we nieuwe klim- en boulderhallen als paddestoelen uit de grond zien 
schieten. Daar plukken we nu de vruchten van. We hoeven ons geen zorgen te 
maken over een tekort aan leden en voor hen, die zich in de gelukkige positie 
bevinden zichzelf USAC’er te mogen noemen, zijn de mogelijkheden tot 
klimmen en alle andere aanverwante activiteiten te over.  

Na een onvergetelijk lustrumjaar maken we de balans op en kijken we vooruit. 
Waar staan we over een jaar? En waar over tien jaar, als de USAC haar 
honderdste verjaardag zal vieren? De toekomst lacht ons toe, maar dan moeten 
we er ook wel uithalen wat er uit te halen valt. Wat tekortschiet, kan verbeterd. 
Wat voldoet, kan aangescherpt. Wat goed is, kan nóg beter. We houden onze 
voeten aan de grond, maar mogen dromen van toppen die in het verschiet 
liggen.  

In het hiernavolgende presenteert het 91ste bestuur van de Utrechtse Studenten 
Alpenclub haar beleid voor het jaar 2019-2020. We vinden het een eer onszelf 
te mogen presenteren als het nieuwe bestuur en kijken uit naar wat dit jaar ons 
en de vereniging zal brengen. 

91ste bestuur der Utrechtse Studenten Alpen Club 
Loes Vaessen – Praeses 

Tara Stadens – Vice-Praeses 
Robin Abbing – Ab Actis 

Jordi Nieuwenhuis – Fiscus 
Wichard de Rijke – HSHG 

Ferd van Banning – MatCom 



Verbondenheid 

Ondertussen een USAC-bestuursklassieker, maar daardoor niet minder 
belangrijk. De USAC is door haar behapbare formaat een vereniging waar ieder 
lid zijn of haar plek kan vinden, zonder te vervagen in anonimiteit. Een grote 
verscheidenheid aan activiteiten draagt bij aan dit verenigingsgevoel, en we 
staan er dan ook op dat dit komend jaar aanblijft en waar mogelijk nog wordt 
versterkt. De komst van een toenemende hoeveelheid internationals maakt ook 
dat we dit jaar zullen kijken naar manieren om de USAC ook voor hen, die 
Nederlands niet als eerste taal beheersen, een toegankelijke vereniging blijft.  

Naast verbinding binnen de vereniging, zullen wij komend jaar ook in het 
bijzonder aandacht besteden aan verbinding buiten de vereniging– namelijk 
met andere Studenten Alpen Clubs. Op dit moment vindt de meeste 
intersacciale interactie plaats op de NSAC-camping. Door het jaar gebeurt dit 
echter in zeer beperkte mate: Dies-feesten van andere SACs worden doorgaans 
door maar een klein groepje USAC’ers bezocht (en vice versa) en andere 
gelegenheden om intersacciale banden te smeden blijven tot nog toe uit. 
Komend jaar zullen wij ons er dan ook op toeleggen dat deze wél zullen 
plaatsvinden. In het beleid van de Vice-Praeses wordt hier verder op ingegaan 
met concrete voorbeelden van activiteiten. Door als USAC in eerste instantie 
het initiatief te nemen, hopen we dat een intersacciaal beleid de komende jaren 
ook bij andere SACs zal aanslaan en men zich naast USAC’er, ook een beetje 
NSAC’er zal voelen.  

Gedrevenheid 

In tegenstelling tot sommige andere studentensportverenigingen, kan er gesteld 
worden dat er bij er de USAC wel degelijk veel gesport wordt. Op de hal kun je 
soms over de koppen lopen en tijdens het buitenklimseizoen tref je elk 
weekend wel ergens aan de voet van een Belgische (of Duitse, Franse of 
Luxemburgse) rots een USAC’er aan. We klimmen veel, maar doen het in het 
grootste deel van de gevallen vooral voor de gezelligheid. En dat is natuurlijk 
prima. Maar waar sommige leden wel de behoefte voelen hun klimtechnische 
vaardigheden structureel naar een hoger niveau te tillen, schiet de USAC tekort.  

Uiteraard hebben we al wel een beginnerstraining voor nieuwe leden, waar we 
grote waarde aan hechten, maar een training voor gevorderden heeft de 
afgelopen jaren nog niet van de grond willen komen. We zijn ons er dan ook 
van bewust dat dit door eerdere besturen getracht is in te voeren. Desondanks 
zullen wij ook dit jaar kijken naar de mogelijkheden tot een zekere 
trainingsstructuur. Hiervoor willen we graag in gesprek gaan met de 
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sportklimcommissie, maar ook met leden die behoefte hebben aan meer 
structuur in hun klimmen. Ook zullen we kijken naar de trainingsstructuur van 
andere SACs – met name die die bekendstaan om een gemiddeld hoog 
klimniveau – om eventueel daar aspecten van over te nemen binnen de USAC. 
Welke vorm het precies binnen onze vereniging zal aannemen, is nog ongewis. 
Mogelijkheden zijn onder meer ook een lezing over sportklimtraining, het 
verspreiden van informatie over trainingsschema’s via de nieuwsbrief of het 
oprichten van autonome trainingsgroepjes. Ideeën hierover zijn meer dan 
welkom.  

Veiligheid 

Bestuur 90 is afgelopen jaar al hard bezig geweest met het beleidspunt 
veiligheid. Ook wij vinden dit erg belangrijk en willen graag een grote focus 
houden op de veiligheid binnen de USAC. Hieronder valt zowel fysieke 
veiligheid, als sociale veiligheid.  

Hoewel we ons gelukkig mogen prijzen dat we al jaren geen dodelijke 
ongelukken binnen de SAC-wereld hebben hoeven betreuren, is elk ongeluk 
een ongeluk teveel. Ook komend jaar zullen wij alles op alles zetten om de 
fysieke veiligheid bij alle takken van de klimsport binnen de vereniging te 
waarborgen. Een belangrijk punt hierbij is het bespreekbaar maken van 
gemaakte fouten. Dit werkt enkel en alleen in een cultuur waarin missers niet 
genadeloos veroordeelt worden en leden zich vrij voelen open te zijn over hun 
acties. Veiligheid is in dit geval voornamelijk een communicatiekwestie en zal 
dan ook met daarop aansluitende maatregelen aangepakt worden. Zo willen we 
onder andere bevorderen dat leden hun plannen voorleggen aan een instructeur, 
zodat je samen een inschatting kunt maken over de haalbaarheid en veiligheid 
ervan. Ook denken we dat de website en de nieuwsbrief een rol kunnen spelen 
in het aankaarten van (bijna-)ongevallen en aanverwante onderwerpen.  

Op het gebied van sociale veiligheid hebben we het afgelopen jaar als 
belangrijkste ontwikkeling gezien dat er twee vertrouwenspersonen zijn 
aangesteld. Aangezien dit een nieuwe functie is, zien we het als een taak voor 
komend jaar om dit verder te ontwikkelen en duidelijker te communiceren naar 
de leden. Het is van groot belang dat de vertrouwenspersonen zich zeker voelen 
in hun functie en dat USAC’ers daar ook van op de hoogte zijn in het geval zij 
hen nodig hebben.  

Duurzaamheid 

Als Alpenclub ontkomen we er niet aan ons bewust te zijn van de gevolgen van 
klimaatverandering op onze activiteiten. Voor we het weten zijn de gletsjers 
weggesmolten en neemt steenslag in de Alpen buitensporige proporties aan. 
Wat kunnen wij daar als vereniging aan doen? De wereld zullen we niet redden 
door nagenoeg perfect afgemeten boodschappen te doen en grotendeels 
vegetarisch te eten. Toch zien we er groot belang in om deze relatief kleine 
acties voort te zetten en te onderstrepen. In het persoonlijk beleid van de Vice-
Praeses en de HSHG zullen een aantal concrete voorbeelden worden genoemd 
van activiteiten waarmee we ons steentje bij kunnen dragen aan een iets 
duurzamere toekomst. 
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Loes Vaessen

Voor het 91ste bestuur zal ik mij inzetten om mijn functie als praeses zo perfect 
mogelijk te vervullen. Hierbij zal ik me allereerst focussen op mijn eigen bestuur 
om samen met hen de USAC in goede banen te leiden. Een fijne samenwerking en 
goed overleg tussen het bestuur en de vereniging is gewenst. Dit zal ik doen door, 
luisterend naar tips, tops of aanmerkingen, aanwezig te zijn bij zowel mijn bestuur 
als bij de vereniging.  

Vereniging 
Binnen de vereniging wil ik me inzetten voor gezelligheid en verbondenheid. Een 
belangrijk punt om hierin mee te nemen is echter dat de USAC een 
studentenSPORTvereniging is. Aankomend jaar zal ik, naast gezelligheid, mijn 
focus leggen op het klimmen, boulderen en alpineren. Dit zal ik doen door samen 
met de OC de kader- en cursistenopleidingen op peil te houden en in overleg met 
de sportklimtrainers de trainingen, al dan niet voor eerstejaars, te bevorderen. 
Samen met de vice-praeses en USACs boulderaars en alpinisten ga ik kijken of er 
behoefte is om hun specialisme te bevorderen, bijvoorbeeld door specifieke 
trainingen op te zetten.  

Buiten de vereniging 
Een andere belangrijke taak van de praeses is het onderhouden van externe 
contacten. Deze contacten wil ik onderhouden en indien het nodig is, versterken.  

Dit jaar ga ik samen met mijn fiscus en Olympos zitten om de USAC te 
vertegenwoordigen. Het contract tussen USAC en Olympos moet opnieuw worden 
getekend en hierbij zal ik hulp krijgen van oud bestuursleden om de belangen van 
USAC in het oog te houden. Ook een belangrijk contact is het contact met de 
andere SACs, de NSAC, de regio en NKBV. Aangezien wij er allemaal baat bij 
hebben om kennis (en gezelligheid) met deze verenigingen uit te wisselen, ga ik als 
praeses een goed contact met deze verenigingen en de USAC bevorderen.  

Ik zal de belangen van de USAC behartigen bij de andere externe partijen zoals 
Klimmuur Utrecht, Boulderhal Sterk, Fysio Domstad. Hierbij kunnen we gelijk de 
beginnerssetjes onder de loep nemen, aangezien het zekerapparaat afgelopen jaar 
niet veelzijdig genoeg bleek voor buitenklimmen. Een nieuwe externe partij is 
UBoulder. Ik ga dit jaar de optie bekijken of we met hen samen activiteiten, 
bijvoorbeeld een uitwisseling in trainingen, kunnen organiseren.   

Ik hoop komend jaar samen met mijn bestuur een positieve invloed te hebben op de 
USAC en de leden over allerlei zaken op allerlei manieren bij te staan. Echter, naast 
de serieuze zaken, vind ik het belangrijk om plezier te hebben met mijn bestuur, de 
vereniging en al de externe partijen. Kortom: komend jaar wordt een mooi jaar. 



Vice 
Praeses
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Tara Stadens

Ik wil in dit jaar niet alleen voor meer verbintenis binnen de vereniging gaan 
zorgen maar ook voor meer verbintenis tussen alle SAC leden.  

Intersacciaal 
Wanneer je lid wordt van de USAC, word je niet alleen onderdeel van de USAC-
familie, maar word je opgenomen in de SAC-familie. Voor mij persoonlijk houdt 
dat in dat ik meer intersacciale activiteiten wil gaan organiseren. Ik wil dit gaan 
doen door het organiseren van borrels voor alle SAC-besturen,( besturen weg)  een 
dag voor alle SAC-leden om samen te komen of uitwisselingen tussen 
verschillende SACs. Ook ga ik mij ervoor inzetten dat Utrecht-Freyr dit jaar kan 
doorgaan. Dit is een belangrijke intersacciale traditie die volgehouden moet 
worden.  

Duurzaamheid 
Veel mensen binnen de USAC zijn steeds milieubewuster bezig en ik wil mij hier 
als Vice graag hard voor maken. Vorig jaar is er door Lotte en Lukas een 
opruimklimweekend georganiseerd in verband met CleanClimber. Dit was een 
groot succes en hier zijn veel positieve reacties op gekomen. Ik zal dit gaan 
voortzetten en ook dit jaar een opruimweekend samen met de HSHG organiseren. 
Ik hoop dat het een jaarlijkse traditie kan worden. 

Commissies  
Wanneer er een duidelijke structuur in functies is aangebracht in een commissie 
bevordert dit de efficiëntie. Ik wil dit jaar dus een duidelijke taakverdeling in de 
commissies aanbrengen.  
Ook werken commissies beter als ze vaker samen komen en niet alleen vaker 
samen vergaderen, maar ook gezellige activiteiten samen doen, zoals samen eten 
voor een vergadering of een commissie-uitje. Er is dan een gezellige sfeer in de 
commissie, wat vaak gemotiveerde leden als gevolg heeft.  

Activiteiten 
We hebben vorig jaar uitgeprobeerd hoe het is om twee keer in de maand een borrel 
te organiseren. Dit is goed bevallen en daarom zet ik het dit jaar door. Ook is 
geprobeerd om één borrel naar de donderdag te krijgen, maar dit wordt vanuit 
Marktzicht niet goedgekeurd. Hoewel ik verwacht dat de dinsdag nog een 
drukbezochte USAC dag zal zijn, wil ik mij graag inzetten om verschillende 
activiteiten beter over de dinsdag en donderdag te verdelen. Hiermee kan 
voorkomen worden dat sommige leden niet in staat zijn om naar de activiteiten te 
komen als ze allemaal op een vaste dag zijn. Zo zal ik meer activiteiten van onder 
andere de activiteitencommissie aan de donderdag koppelen en zullen de 
beginners-techniektrainingen ook op donderdag gehouden worden.  
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Robin Abbing

Wat ik als voornaamste taak zie van mijn Ab-zijn, is het (om de-) wekelijks sturen 
van een nieuwsbrief. We kunnen best stellen dat na afgelopen jaar de lat hoog ligt, 
maar dat maakt mijn taak des te leuker. Schrijven vind ik hoe dan ook een fijne 
bezigheid, alleen doe ik het in het dagelijks leven veel te weinig. Een tijd geleden 
begon ik een stukje met de zin “vaker denk ik over schrijven dan dat ik 
daadwerkelijk schrijf”– en dat staat helaas nog steeds. Het wordt tijd om daar 
verandering in te brengen. En een nieuwsbrief met vaste frequentie is daar het beste 
middel voor. Verwacht zowel oude als nieuwe rubriekjes, een overzichtelijke 
agenda van aankomende activiteiten en fijne foto’s. Het intersacciale beleidspunt 
zal hier ook zeker een rol in spelen. Een nieuwsbrief waar je even de tijd voor wilt 
nemen om ‘m te lezen– dat is mijn doel.  

Daarnaast zal ik me ook richten op de website. Bepaalde webpagina’s zijn 
onderhand enigszins gedateerd (een eufemisme) en zouden baat hebben bij een 
grondige update. Samen met de Vice-Praeses zal ik me dan ook in eerste instantie 
storten op de commissie-pagina. Ook wil ik een webpagina toevoegen met de 
huisstijl van de USAC, waar leden in een klik het logo van de vereniging kunnen 
downloaden en de kleurcode van het “USAC-rood” duidelijk staat. Misschien ook 
iets met lettertypen. Daar wordt ik in elk geval erg blij van. Voor de voorpagina van 
de website zie ik verder nog mogelijkheden om daar vaker korte stukjes (of blogs, 
om het een naam te geven) op te publiceren. 

Verdere zaken waar ik me op zal richten, maar verder niet over zal uitweiden, zijn 
onder andere het ledenbestand (en de actualiteit daarvan) en de befaamde AVG. Op 
het gebied van dat laatste is de laatste paar jaar al veel gebeurd, dus ik zal in eerste 
instantie onderzoeken hoe AVG-proof de USAC op dit moment is. Niet bijzonder 
enerverend, maar anno 2019 wel belangrijk.  



Persoonlijk beleid Bestuur 91 
Jordi NieuwenhuisFiscus

Komend jaar ga ik bij bezig houden met de geldzaken van de USAC. Interessant. 
Wat ik voor ogen heb is een gezonde boekhouding voor het komend jaar, leden die 
weten waar ze (onder andere) op financieel gebied aan toe zijn en een duidelijk 
plan voor de komende jaren op financieel gebied.  

Allereerst het punt betreft de gezonde boekhouding. Afgelopen jaren heb ik ook al 
een eigen boekhouding bijgehouden. Een zeer belangrijk punt daarbij vind ik 
snelheid. Wanneer je de verrekening snel na de activiteit plaats laat vinden, zitten 
de financiële gevolgen van de activiteit nog vers in je geheugen. Dat zorgt voor een 
efficiënte afhandeling en naar mijn mening ook tevredenheid van zowel crediteuren 
als debiteuren. Zo weten de leden waar ze aan toe zijn. Daarnaast zal ik ook 
maandelijks de boekhouding controleren door dit te toetsen aan de werkelijke 
getallen op de bankrekening en in de kas. Zo verwacht ik eventuele fouten 
eenvoudiger te kunnen achterhalen met een deugdelijke boekhouding als gevolg.   

Een ander opvallend punt vind ik de USAC brede afspraken. Sommige zijn voor 
iedereen duidelijk en goed terug te vinden, bij andere is dit minder goed te 
achterhalen. Bijvoorbeeld het gebruik van eigen auto’s van de leden. Het is fijn dat 
leden hun auto voor de USAC willen gebruiken wanneer ze een weekendje gaan 
klimmen. Dit drukt de kosten en de auto wordt nuttig gebruikt. Nu blijkt het feit dat 
USAC-breed nog weleens verschillende vergoedingen worden gehanteerd voor het 
gebruiken van de auto’s. Dit is niet eerlijk en wil ik dan ook graag rechtzetten.  
Weet jij toevallig een ander punt dat verrenigingsbreed afgestemd moet worden? 
Laat het mij dan weten, want dan ga ik en wij als bestuur daar mee aan de slag.  

Komend jaar zal ik, samen met Loes bezig gaan met een nieuw Olympos contract. 
Hierbij zal ik me laten informeren over de financiële ondersteuning vanuit 
Olympos aan de USAC en wat de komende jaren voor de vereniging benodigd zal 
zijn. Daarbij zullen we advies inwinnen bij de Adviescommissie en de 
Kascommissie. Samen met dit wil ik een financieel toekomstplan opstellen voor de 
USAC, zodat de USAC in financieel mindere tijden ook de Alpen nog weet te 
bedwingen.  
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Wichard de RijkeHSHG

Lekker, leuk en veel klimmen 
Alpineren is waar de USAC voor staat. Helaas zijn de Alpen erg ver weg. Vanwege 
het gebrek aan Alpen zoeken we daarom als de USAC onze heil bij de 
rotsmassieven in de buurt van ons platte landje. Het is dan misschien niet hetzelfde 
als de Alpen, maar toch vervult het onze harten met plezier. Het is aan de HSHG 
om dit allemaal te realiseren, en met een goed aantal lange weekenden in het 
verschiet gaat dit zeker lukken. Natuurlijk gaat er geklommen worden in het 
vertrouwde Freÿr en de gebieden daar omheen, maar daar houdt het niet op. Er zal 
een aantal weekenden richting Duitsland gaan en zelfs Frankrijk zal worden 
bezocht. Boulderliefhebbers binnen de USAC kunnen dit jaar weer hun hart 
ophalen en hun boulderkunsten aan de wereld tonen in het prachtige Fontainebleau. 
Tijdens al deze mooie korte en lange weekenden gebeurt natuurlijk een hoop, en 
mij leek het dan ook leuk om dit te laten documenteren door een van de deelnemers 
aan het weekend. Deze “weekendverslagen” zullen natuurlijk door mij en de Ab 
Actis gelezen worden. Dit jaar wil ik kijken of het mogelijk is om de 
weekendverslagen op de website te plaatsen om zo de mooie herinneringen te 
bewaren en te delen.  

Opleidingsweekenden 
Naast de vele klimweekenden zal de USAC ook volop aanwezig zijn tijdens de 
PVB-weekenden van de NSAC. Dit geeft de gelegenheid aan de USAC’ers en 
andere SAC’ers om hun SKI- of SKB-status te behalen, waardoor doorstroom 
bevorderd wordt. Verder zal er in samenwerking met de OC een speciaal 
examenweekend georganiseerd worden. Dit weekend zal de mogelijkheid bieden 
om OV-SP en MP te halen indien dit niet gelukt is tijdens een van de cursussen. 

Gebruik van pof in de natuur 
De laatste jaren merk ik dat het gebruik van pof in de natuur is toegenomen binnen 
en buiten de USAC. Helaas is dit minder goed voor bepaalde rotssoorten en 
eroderen deze sneller als erop gepoft wordt. Poffen wordt ook steeds meer een 
mentaal ding en het is jammer als de rots onnodig sneller erodeert dan normaal. Ik 
wil de effecten van pof op steensoorten verder gaan onderzoeken en mijn 
bevindingen delen met de USAC. Hopelijk kan ik anderen ervan overtuigen om 
minder te poffen of over te stappen op alternatieven. Want het zou jammer zijn als 
de generaties na ons niet meer de mogelijkheid hebben om in de mooie natuur te 
klimmen. 
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Bibliotheek 
Dit jaar zal de bibliotheek worden uitgebreid op het gebied van alpinisme en 
sportklimmen. Er is tegenwoordig veel op het internet te vinden, maar ik denk toch 
dat een boekje een stuk prettiger is dan je telefoonscherm. Ik wil dit jaar ook een 
aantal keer iedereen uitnodigen die door de bibliotheek wil bladeren om bij mij een 
drankje te komen doen en te zoeken naar hun volgende klim bestemming. 

Materiaal 
Voor het materiaal zal ik dit jaar opnieuw een investering maken in ons alpien 
assortiment. Ik ga een aantal stijgijzers en ijsboren aanschaffen en ook komen er 
een aantal nieuwe sets cams en nuts. Het is ook mijn plan om de halve sets cams 
die de USAC heeft uit te breiden, zodat ze volledig zijn. Natuurlijk worden er ook 
weer nieuwe touwen aangeschaft. 

Windscherm voor de branders 
Afgelopen tijd heb ik van meerdere kanten te horen gekregen, en ook zelf ervaren, 
dat de branders erg inefficiënt worden als het ook maar een beetje waait. Niemand 
wordt er namelijk blij van als ze ’s ochtends  drie kwartier op een kopje koffie 
moeten wachten. Hierom wil ik gaan kijken of ik een windscherm voor de branders 
kan bouwen zodat ze wat efficiënter worden. 


