
 

 Algemeen Jaarverslag 
Bestuur 90 
  

“Waarde leden der Utrechtse Studenten Alpen Club,” 

Ongeveer een jaar geleden begon ons beleidsplan met deze woorden. Toen stonden we             
met z’n zessen voor een uitdaging waarvan we nog geen besef hadden hoe groot deze was                
en hoeveel we ervan zouden gaan leren. Een beleidsplan met zowel terugkerende            
onderwerpen zoals verbintenis en alpinisme als een aantal nieuwere onderwerpen zoals           
trainingen en lustrum. Terugkijkend naar een mooi, sterk en leerzaam jaar presenteert            
bestuur 90 hier de jaarverslagen van 2018-2019. 

Verbintenis staat zo goed als ieder jaar op de agenda van nieuwe besturen. Dit is volgens                
ons ook erg belangrijk en we zijn daar daarom dit jaar ook weer mee aan de slag gegaan.                  
De grootste bijdrage aan de verbintenis volgens ons is de 2e borrel iedere maand in               
marktzicht. Zoals altijd bij nieuwe dingen is het even zoeken of dit wel of niet gaat werken                 
maar al snel zagen we dat er genoeg animo is voor een 2e borrel iedere maand. Zowel de                  
USAC als café Marktzicht heeft hier baat bij en dat is waarom we tijdens de               
contractverlenging onze handen geschud hebben op een verhoging van het sponsorbedrag           
van café Marktzicht aan de USAC, meer hierover in het jaarverslag van Lotte. 

Steeds vaker worden er initiatieven getoond om na het klimmen op dinsdag of donderdag              
samen te eten. Er sluiten steeds meer mensen aan bij deze gezamenlijke eetmomenten.             
Naast het samen eten en borrelen hebben wij ons ingezet om de alpenweek (net als ieder                
jaar) voor iedereen open te stellen door een locatie uit te zoeken waar zowel aan alpinisme,                
sportklimmen als boulderen gedaan kan worden. Dit is vrij goed gelukt en in augustus zijn 70                
Utrechtse studenten (en een paar Twentse en een Zeeuwse student) afgereisd naar Trafoi             
om daar mooie en stoere avonturen mee te maken. Gelukkig zijn deze avonturen allemaal              
goed en wel afgelopen en hebben we allemaal kunnen genieten van de bergen waar we zo                
graag vertoeven. 

Naast de ‘normale’ punten op een beleid en een jaarverslag zijn er dit jaar natuurlijk ook wat                 
nieuwe punten waar we ons mee bezig gehouden hebben. Bijvoorbeeld: het plan van             
bestuur 89 om een Belgisch klimgebied te helpen behaken. Dit plan is het afgelopen jaar               
een aantal keer veranderd maar nu zijn ze toch echt druk bezig met het voorbereiden van                
het behaken en zijn er al werkweekenden geweest en staan er nog meer gepland. Meer               
hierover zal in de ALV door bestuur 89 zelf verteld worden. Alvast: bedankt voor dit initiatief                
en de voorlopige uitvoering ervan. Goed bezig, Bestuur 89! 

Dan komen we bij het punt trainingen. In het begin van het jaar is er een beginners                 
techniektraining gestart, ook zijn er een aantal bouldertrainingen geweest. Met de start van             
het 2019-2020 jaar is ook de techniektrainingscommissie weer van start gegaan en zijn al              



 

gestart met een beginnerstechniektraining. Ook zijn er plannen        
voor een gevorderde training, meer hierover bij de commissies         
in de ALV. Helaas bleek ondanks veel promotie dat de          
conditietraining niet voldoende bezocht werd om samen met de         
conditietrainers te besluiten dat in het jaar 2019-2020 geen         
zaaltje meer in Olympos gehuurd gaat worden voor de         
conditietraining. Met de conditietrainers is goed contact over een buitenvariant voor de            
conditietraining. 

Dan misschien wel het mooiste punt van dit jaar: Het LUSTRUM. Dankzij de             
lustrumcommissie (applaus) is er een te gekke lustrumweek georganiseerd, helemaal in 90’s            
thema. Deze week hebben we mogen genieten van een onderwater Dies, een            
spelletjesmiddag, een echte alpiene kroegentocht, ontstoppertje, een gevaarlijke maar wel          
heel coole rollerdisco, een reünie-lustrum borrel, een karaoke avond, een side-event op het             
NSKB en last but not least de fenomenale brakke ei-bak-competitie waarbij alle kruiden van              
de plank gehaald werden en er genoten kon worden van de lekkerste eitjes uit USAC               
geschiedenis. Naast deze te gave lustrumweek is er nog een klimdag + BBQ reünie              
georganiseerd in Neoliet Utrecht, ook deze was erg goed bezocht. 

We hebben veel geklommen en geleerd dit jaar, het was geweldig! USAC bedankt voor deze               
mogelijkheid en alle inzet die ook vanuit jullie gekomen is!  

Bestuur 90 - Op ‘t Randje 

 



 

Jaarverslag Praeses 
Bestuur 90 - Op ‘t Randje - Lise Berghuis 

Wat een interessant jaar was dit! Je start het jaar met geen            
idee wat je gaat doen, ja je moet de vergaderingen voorbereiden en leiden en zorgen dat het                 
bestuur doet wat er moet gebeuren maar wat moet er nu precies gebeuren? Dat is een grote                 
vraag. Dankzij de hulp van mijn voorgangers en anderen is het naar mijn idee vrij goed                
gelukt om dit jaar in goede banen te leiden. Het was een mooi moment toen in januari                 
(ongeveer na de kerstweek) ieder individueel bestuurslid een idee had dat ze wisten wat ze               
aan het doen waren en ook het gevoel hadden dat dat was ze deden goed ging. Pas toen                  
werd het gevoel dat ik iets aan het vergeten was minder, het was niet weg want dat is het nu                    
nog steeds niet maar het werd wel minder. Toen konden we echt beginnen aan ons               
bestuursjaar en dingen gaan doen die we zelf wilden oppakken. 
 
Dit jaar ben ik met meerdere dingen druk geweest: een eventueel meerjarenplan, veiligheid             

binnen de USAC, het bestuur managen en       
ik heb geprobeerd bij zoveel mogelijk      
activiteiten aanwezig te zijn. Om maar bij het        
laatste punt te beginnen heb ik geprobeerd       
om zo vaak mogelijk te komen klimmen op        
USAC-tijd. Dit was ook een voorwaarde      
waaronder ik bestuur wilde worden: ja, maar       
dan wil ik wel kunnen blijven klimmen. Dit is         
heel goed gelukt :-). Daarnaast heb ik aan        
heel veel andere leuke activiteiten binnen en       
buiten de USAC meegedaan, bijvoorbeeld     
het levend stratego (AKA verstoppertje) in      

het wilheminapark, nuttige besturendagen van de Sportraad en overleggen van de NSAC            
waarin gezamelijke problemen bij de SAC’s besproken werden. Dit heb ik allemaal met veel              
plezier gedaan. 
 
In mijn beleid heb ik geschreven over het uitzoeken van de noodzaak voor een              
meerjarenplan. In maart heb ik met een aantal leden van de adviescommissie en andere              
geïnteresseerden een brainstorm georganiseerd over het nut en de eventuele noodzaak van            
een meerjarenplan. Uit deze brainstorm is gekomen dat het op dit moment niet nodig is om                
een meerjarenplan te schrijven zoals dat van de NSAC. Ook kwam hieruit dat het goed is                
wanneer er over de financiën en de veiligheid een soort draaiboek/witboek moet komen om              
de continuïteit voor deze onderwerpen te waarborgen met een ieder jaar wisselend bestuur.             
Over de veiligheid is contact geweest met de OpleidingsCommissie en er is toen besloten              
dat de OC daar nog eens naar gaat kijken maar dat het witboek van de OC daar voldoende                  
voor is. Wanneer het om de financiële veiligheid gaat, kan er gekeken worden naar              
financiële richtlijnen voor de USAC. Deze zijn er al wel maar het zou goed zijn om deze eens                  
te herzien. Met Lara ben ik hierover in gesprek gegaan en dit neemt ze mee om samen met                  
de volgende fiscus te gaan organiseren.  



 

 
Het punt veiligheid stond niet expliciet in het beleid genoemd          
maar is wel een belangrijk onderdeel geweest van dit         
bestuursjaar, niet alleen van mij maar van alle bestuursleden.         
Zo heb ik naar aanleiding van de bekende ongevallen tijdens of           
na de alpenweek samen met de betrokkenen een        
ongevallenrapport opgesteld en is er gebrainstormd over hoe dit voorkomen had kunnen            
worden. Ook is heb ik samen met Friso en in overeenstemming met de OC een               
ongevallen-pagina op de website in elkaar gezet. Samen met dat de OC tijdens de              
cursussen nog extra nadruk legt op ongevallen en risico’s hoop ik dat deze maatregelen              
ervoor zorgen dat er weinig ongevallen plaats zullen vinden in de toekomst. 
 
Als laatste zijn de contacten met de NKBV regio Midden Nederland op peil gehouden en               
naar mijn idee zelfs versterkt. Er is samengewerkt aan een jurycursus, waar helaas te weinig               
animo voor was. Daarnaast zijn er ook meer leerplaatsen beschikbaar voor USAC-leden in             
een kader traject. Hierdoor kunnen leden met een kader in opleidingsstatus op meerdere             
plekken ervaring opdoen wat ten goede komt van de kennis en de vaardigheden van              
toekomstig kader.  
 
Ik heb dit jaar veel geleerd over de USAC over mensen en over het runnen van een bestuur                  
en een vereniging, heel veel dank daarvoor. Ik heb heel erg genoten van dit jaar en van wat                  
jullie mooie USAC-leden mij hebben gebracht! 
 
 
 

  



 

Jaarverslag Vice-Praeses 
Bestuur 90 - Op ‘t Randje - Lotte van Horssen 

 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd. De lustrumcommissie heeft flink uitgepakt met een 
lustrumweek en samen met de rest van het bestuur is het Clean Climber opruimweekend 
van de grond gekomen wat een groot succes was. Tijdens het Clean Climber weekend 
hebben 9 USAC-leden, duitse klimmers en natuurliefhebbers de handen ineen geslagen om 
Ettringen te ontdoen van een beetje afval. Het is gelukt om 500 kilo afval op te ruimen. Het 
lijkt ons leuk en goed om dit nogmaals te doen, het contact met Clean Climbers blijft goed en 
de ESAC heeft al aangegeven komend jaar mee te willen helpen. Kom maar op afval! 
 
Daarnaast heeft de USAC sinds dit jaar twéé vertrouwenspersonen, Benjamin Davidson en 
Nika de Volder. Om de USAC een fijne en veilige vereniging te houden voor iedereen en 
een steunpunt te bieden voor wie dit nodig heeft hebben we deze vertrouwenspersonen 
gevraagd. We zijn bezig om voor beide een goede cursus te regelen. Dit gaat waarschijnlijk 
vanuit de Sportraad geregeld worden. 
 
Ook nieuw dit jaar is dat er iedere maand een 2e borrel in ons mooie café Marktzicht 
plaatsvindt. Deze nieuwe borrels zijn ook nog eens zo populair dat we in overleg met 
Marktzicht hebben besloten hiermee door te gaan komend jaar. Omdat dit voor beide 
partijen goed bevalt gaat het sponsorbedrag van Marktzicht naar de USAC met €75 per jaar 
omhoog met zicht op een extra verhoging na komend jaar. 
 
Dit jaar heb ik ook mijn handen vol gehad aan de commissies. Zo is er veel bereikt door 
verschillende commissies, bijvoorbeeld de lustrum commissie, de feestcie en de 
behaakcommissie die al even is genoemd hierboven. Alle commissies hebben dit jaar weer 
keihard gewerkt om er samen een tof USAC jaar van te maken. Sommige commissies zijn 
nog opzoek naar nieuw bloed om de energie weer terug te krijgen maar de meeste 
commissies lopen al als een trein. De zoektocht naar nieuwe mensen gaat door, zowel voor 
mij nog even als voor de nieuwe vice. Naast de actieve leden dag in space wil ik alsnog alle 
commissie leden bedanken voor het harde werk dat ze geleverd hebben dit jaar. Bedankt!!! 
 
Iets nieuws dit jaar is de manier van promotie maken via de mail. In samenwerking met Friso 
is dit jaar de activiteitenmail opgezet. Hierin kunnen commissies hun promotie materialen 
kwijt welke ééns per week in de nieuwsbrief of de activiteiten mail verzonden worden. Deze 
manier van werken gaat goed en we raden het volgende bestuur aan hiermee door te gaan 
(hoewel het een grote uitdaging gaat worden voor de nieuwe Ab Actis om aan de mooie 
verhalen van Friso te kunnen meten). 
 
Dit jaar is het gelukt om 4 ontzettend interessante lezingen te organiseren. In het begin van 
het jaar zag ik hier een beetje tegenop maar door het jaar heen is deze tegenzin verdwenen 



 

en heb ik kunnen genieten van de mooie verhalen die iedereen 
te vertellen had tijdens de lezingen. 
 
Mijn hoogtepunten in dit bestuursjaar waren de Ouderdag, 
Kader-petanquedag, de almaar drukke éérste en derdedinsdag 
van de maandborrels (met name het escaleren) en het samen 
eten tijdens de bestuursvergaderingen.  
 
  



 

Jaarverslag Fiscus 
Bestuur 90 - Op ‘t Randje - Lara Hemmelder 

 
Het jaar 2018-2019 is financieel gezien een goed jaar geweest voor de USAC. Er 
zijn naast een uitschieter bij de post onvoorziene uitgaven geen andere grote 
uitschieters geweest in de in- of uitgaven. De contacten met Olympos zijn afgelopen 
jaar goed verlopen en de nodige subsidies bij de sportraad, het Ufonds, Olympos en 
de NKBV waren aangevraagd en binnengekomen. Daarnaast hebben ook 
commissies zich ingezet om subsidies te krijgen, waarbij de Ottenfonds subsidie 
door zowel de combiweek als de klimweek binnen is gehaald.  Super! 

Conscribo 

Dit jaar is er voor het eerst gewerkt met het boekhoudprogramma Conscribo. Dit 
programma is goed bevallen, omdat boekregels makkelijker te verwerken zijn en ook 
makkelijker terug te vinden. Daarnaast is het overzicht van de totale boekhouding 
(lasten, baten, balans) duidelijker vergeleken met het oude boekhoudprogramma 
Davilex. Ook vergemakkelijkt Conscribo het updaten van de ledenadministratie vanaf 
de site. Dit programma is dus fijn om komende jaren mee verder te werken voor de 
fiscus! 

Commissies 

Ik heb mij ingezet om met zo veel mogelijk commissies goed contact te houden over 
de in- en uitgaven binnen de commissies. Dit contact is voornamelijk via de e-mail 
en telefoon gegaan en waar nodig heb ik met de commissie samen gezeten. Ook 
ging er aandacht dit jaar naar het NSKB waarvoor een uitgebreide begroting is 
opgesteld door de NSKB commissie. Wat anders had gekund is het contact met de 
klimweek, waarbij het nodig was geweest contact te hebben over de wederzijds 
verwachting van de inzet voor de aanvraag voor subsidies. Tot slot merkte ik dat ik 
het fijn vond dat één commissielid verantwoordelijk is voor de financiën binnen de 
commissie, waardoor er een duidelijk aanspreekpunt was als er iets betreft de 
financiën niet liep. 

Alpien 

Daarnaast heb ik mij ingezet om meer uitgaven te doen die gerelateerd zijn aan 
alpinisme. De combiweek en het alpenweekend hebben gebruik gemaakt van de 
volledige USAC subsidie. Bij de post lezingen is er niet zo veel uitgegeven aan 
alpiene lezingen als begroot, gezien er één grote Alpiene spreker geweest. De 
klimweek heeft ook niet de volledige USAC subsidie gebruikt, omdat de 



 

deelnemersprijs al erg laag uitviel door andere subsidies 
die ze als commissie hadden aangevraagd. 

Inschatting deelnamekosten 

Ook wilde ik mij dit jaar inzetten om een betere inschatting 
van kosten te maken voor activiteiten. Tijdens mijn bestuursjaar vond ik dit doel toch 
niet relevant, omdat uitgaven van een activiteit erg afhangen van de subsidies die 
toegekend worden en het aantal deelnemers dat meegaat. Wel lijkt het mij een goed 
idee om in de toekomst na te denken over een manier om schommelingen in de 
deelnamekosten voor dure activiteiten op te vangen met een buffer, zodat 
deelnemers ieder jaar een vergelijkbare prijs voor dure activiteiten betalen en de 
deelnameprijs duidelijker vastgesteld kan worden van te voren (de NSAC heeft dit 
beleid al). 

Al met al heb heb ik genoten van het fiscus zijn en vond ik het erg leuk om te zien 
hoe iedereen binnen de vereniging op zijn eigen manier zijn (financiële) bijdrage 
levert aan de USAC. Dankjewel daarvoor en bedankt voor alle mooie getallen die ik 
heb mogen zien! 

 
  



 

Jaarverslag Ab Actis 
Bestuur 90 - Op ‘t Randje - Friso de Vries 

Weer een jaartje USAC dat erop zit. Het bestuur is me erg 
goed bevallen. Het was even zoeken, maar uiteindelijk heb ik  
erg genoten van het samenvoegen van de promo-mails om  
er een wekelijkse nieuwsmail uit te doen. Dit was voor mij altijd een leuk moment in de week 
en ik ben dankbaar voor de vele complimenten (alsmede de nodige kritiek ;)). Daarnaast heb 
ik gedurende het jaar steeds meer gebruik gemaakt van de blogs op de website.  
 
Ook ging ik dit jaar verder waar Diede gebleven was met de AVG. Voor de profielen op de 
website wordt nu gevraagd of je het eens bent met het privacy-beleid, en er staat op de 
website een data-beleid voor commissies. Andere dingen waar ik me dit jaar mee bezig heb 
gehouden zijn activiteiten, zoals de reünie bij Neoliet. Ik vond het erg mooi om te horen hoe 
de USAC is gegroeid en waar bepaalde tradities en activiteiten zijn begonnen. 
 
Dit jaar werd ons bestuur ook gevraagd wat we konden doen om de veiligheidscultuur te 
verbeteren. Ik wilde graag een klimongevallenpagina neerzetten op de website. Helaas is dit 
nog niet volledig van de grond gekomen. Ik heb wel een proeftekst geschreven en het idee 
uitgewerkt, maar wacht nog even op wat input van de OC en de sitecie, en zal dit dan 
doorgeven aan mijn opvolger.  
 
Ik heb mijn best gedaan om als ab ook een beetje een aanspreekpunt te zijn voor leden. Ik 
vond het erg leuk om mensen te interviewen voor de nieuwsbrief en heb mijn best gedaan 
om veel eerstejaars van afgelopen jaar en van dit jaar te leren kennen.  
 
Naast bestuurstaken was dit ook een jaar dat ik veel buiten heb geklommen en gealpineerd. 
Ik ben op alle langere reizen meegeweest (Kerstweek, combiweek, alpenweekend, de 
alpiene klimweek, Fontainebleau-weekend en het Hemelvaartsweekend naar Saffres).  
 
Natuurlijk ben ik mijn geheime beleid niet vergeten: petanque. Zondag 27 oktober verslaan 
we hopelijk de Alpiene Kubb Klub. Sluit je aan bij De Stalen Bal en versla de 
blokkenwerpers!  

 

  



 

Jaarverslag HSHG 
Bestuur 90 – Op ‘t Randje – Lukas Schenk 

Afgelopen jaar heb ik de HSHG mogen zijn van de USAC. Dit 
betekent dat ik alle klimactiviteiten op rots heb mogen organiseren. Inmiddels is het jaar 
bijna ten einde en kijk ik al bijna een beetje met heimwee terug naar afgelopen jaar. Ik ben 
ontzettend blij dat ik bestuur heb kunnen doen van zo’n leuke vereniging, en dat met zulke 
mooie bestuursgenoten! Toch heb ik het gevoel dat een jaar het middelpunt zijn van alle 
logistieke chaos, die bestaat rondom de klimweekenden, voor mij precies voldoende is 
geweest. Ik ben daarom ook wel blij dat ik binnenkort met een gerust hart het stokje kan 
overdragen aan mijn opvolger. 

Als HSHG werd ik in de eerste periode 
onder de kundige begeleiding van 
Thomas Aalbers voorbereid op alle 
uitdagingen die mij nog te wachten 
zouden staan. Ik mocht de laatste drie 
introweekenden van het jaar 
organiseren. Gelukkig was hier al een 
boel kader voor geregeld en viel het 
organiseren hiervan hierdoor relatief 
mee. Hierdoor had ik het gevoel nog 
niet al te veel in het diepe gegooid te 
zijn. Dit gevoel kwam pas later, 

namelijk bij het organiseren van de kerstweek. Tjonge, wat zijn dit veel telefoontjes geweest 
met kaderleden. Hier heb ik toen wel wat nachten van wakker gelegen. Zelfs in mijn dromen 
kwam het onderwerp ‘regelen kaderen voor de kerstweek’ wel eens voor. Gelukkig hebben 
we op het allerlaatste moment toch nog voldoende kader kunnen vinden voor de kerstweek. 

Het regelen van kader voor de normale weekenden in het voorjaar/zomer bleek gelukkig een 
stuk makkelijker dan voor de kerstweek. Daardoor is er ook dit jaar weer erg veel 
geklommen, namelijk 811 klimmandagen in totaal! Helaas heeft er wel een aantal 
weekendjes niet door kunnen gaan. In totaal 6 weekenden; voornamelijk de slechte 
weersomstandigheden en soms toch ook wel het niet kunnen vinden van voldoende kader 
waren hier de oorzaak van. 

Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met het weekend evaluatieformulier. Hierdoor worden 
bijzonderheden tijdens de weekenden op een centrale plek opgeslagen en is het voor het 
bestuur inzichtelijk wat en of er iets is voorgevallen tijdens een weekend. Ook wordt hier 
aangegeven hoe het contact met GoRoadtrip is verlopen en hoe de kwaliteit van het busje 
was. 

  



 

Tijdens de PvB-weekenden is de USAC dit jaar elke keer naar 
Freyr gegaan. Hierdoor is er door het kader-io weer veel 
gebruik gemaakt van naklimmers uit het reguliere weekend. Dit 
maakt kader examens toegankelijker en zorgt voor een 
last-minute back-up mochten dingen toch anders gaan. Dit 
wordt erg gewaardeerd door het kader-io. 

Voor de mensen die veel weekenden mee zijn geweest: de gerechten couscous met appel, 
curry met mango en wrap-falafel zullen inmiddels bij jullie zeker bekend zijn. Dit jaar was er 
namelijk (weer) een nieuwe boodschappenlijst. In de boodschappenlijst kan er nu worden 
ingevoerd met hoeveel mensen je op weekend gaat, zodat automatisch de juiste 
hoeveelheden worden aangegeven. Nu het jaar bijna voorbij is, kan ik eindelijk uitkomen 
voor mijn geheime agenda. De USAC eet namelijk (afgezien van het spek bij het USAC-ei) 
al het hele jaar vegetarisch tijdens de klimweekenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Jaarverslag 
Materiaalcommissaris 
Bestuur 90 – Op ‘t Randje – Frits Mensink 

 
Het begon onrustig geen idee wat er moet, waar         
je heen gaat en wat er moet gebeuren. Ik deed          
maar wat de voorganger had verteld en wat er         
nodig was vanuit de weekendjes. Dit is ook        
eigenlijk alles maar zag nog niet in wat ik zelf          
kon toevoegen. Na de klimwinkel deal dacht ik        
te ontspannen en daarover na te kunnen denk        
bij de kerstweek maar door een      
hersenschudding kon ik rond de kerst niks       
meer. Gelukkig is die periode rust voor de        
USAC maar heb hier t/m mei erg last van         
gehad. Het is nog niet over maar op dit moment          
kan ik er weer met mijn hoofd leven. 

 
In maart/april kwam ik erachter wat de bestuurstaak precies inhield hoe het werkte             
en wat ik allemaal had kunnen doen. In april was ook de NSAC deal en daarvan heb                 
ik een aantal mooie touwen gescoord. Verder weer wat topo’s gekocht en de kennis              
van de bieb uitgebreid. Een aantal boekjes heb ik vernieuwd maar voornamelijk            
boekjes voor Italië gekocht aangezien daar ook de alpenweek heen ging. Op de             
alpenweek kon ik gelukkig nog een topje doen met mijn geschudde hoofd; ik voelde              
me weer een alpinist. 
 
Verder heb ik de USAC veiling opgezet hierin kan de MatCom items plaatsen en              
online aan leden veilen. Verder qua materiaal de alpine uitrusting uitgebreid zodat            
we de vraag van C1’ers kunnen voldoen. Denk bij de alpine uitrusting aan stijgijzers,              
pickels en ijsboren. 
 
Tot slot alle afgeschreven materialen van vorige materiaal commissarissen ook          
daadwerkelijk weggehaald uit de inventaris van de MatCom en niet meeverhuist           
naar de opvolger. Bedankt bestuur 90 voor een top jaar! 

 

 


