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Toelichting:  
 
De relevante hoofdstukken hebben dezelfde naam gekregen als de hoofdstukken in de notulen. Zoals 
je in de notulen kunt zien zijn sommige hoofdstukken uit de samenvatting verwijderd omdat ze niet 
relevant zijn voor de Wissel – en Beleids-ALV. In deze samenvatting worden enkel de belangrijkste 
punten herhaald. Onder ‘belangrijkste punten’ worden enkel de punten verstaan die op dit moment 
nog aan de orde zijn. Bij de verslagen van commissies worden enkel discussiepunten en problemen 
benoemd. Laat het duidelijk zijn dat dit een vertekend beeld geeft van hoe het over het algemeen 
met de commissies binnen de USAC gaat.  
 
Zonder context zit er tussen de punten geen logische volgorde. Voor een volledig beeld van de HALV 
kun je de notulen ernaast houden. De volledige notulen zijn echter 42 pagina’s lang. Je bent 
gewaarschuwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Halfjaarverslag bestuur algemeen en praeses 
 
Over de verzekeringskwestie tussen de NSAC en NKBV heerst nog onduidelijkheid. Dit gaat 
over aansprakelijkheid bij ongelukken. In eerste instantie communiceerde de NSAC dat 
iedereen verplicht lid moest zijn bij de NKBV. Dit bleek later toch anders te liggen. Er is nog 
geen consensus over de verzekeringskwestie. 
 
De OC maakt zich enige zorgen over een gebrek aan OV-MP-kaderleden. Het traject om 
kader te worden duurt langer nu je eerst OV-SP-kaderlid wordt.  
 
Volgend jaar loopt het contract met Olympos af. Lise en de toekomstige voorzitter gaan 
ermee bezig om het contract te vernieuwen.  
 
De prijs van de Klimmuur is iets verhoogd door inflatie en BTW. Het nieuwe bedrag is voor de 
komende vier jaar vastgelegd.  
 
Kader vinden voor de Kerstweek was afgelopen jaar erg lastig. Er is kort bevraagd hoe we dat 
aankomend jaar beter kunnen doen. De conclusie was om er zo vroeg mogelijk mee te 
beginnen. Destijds zouden Lise en Maaike meegaan als kader. Dat is anno oktober 2019 
echter minder zeker. Dus wil je kaderen op de Kerstweek? Meld je!  
 
 

2. Halfjaarverslag vice-praeses 
 
Er zijn vertrouwenspersonen gekomen bij de USAC. Deze zullen een introductie krijgen op de 
website. Anno oktober 2019 zijn de vertrouwenspersonen Benjamin Davidson en Nika de 
Volder. Zij hebben een website-pagina onder het kopje ‘Leden’.   
 
De vice-praeses was vooral bezig met een goede doorstroom van commissies, alsmede een 
heldere commissie-structuur. Het idee is om commissies een helderder hiërarchie te geven 
en witboeken beter bij te houden. Er is uitgebreid besproken hoe de intro kan bijdragen aan 
een doorstroom binnen commissies.  
 
De USalmanAC kwam niet van de grond. Er werd besloten wel een survival-boekje te maken 
voor aankomende jaren waarin jaarlijks maar een klein deel van de inhoud hoeft te worden 
aangepast. Dit ‘survival-boekje’ is uitgegeven tijdens de intro. Helaas waren de voor – en 
achterkant verwisseld bij de drukker… 
 
Het CleanClimber-opruimweekend was een succes. Er is kort besproken of dit weekend voor 
herhaling vatbaar is. Dat is vooral aan volgende besturen.  
 
De borrels bij Marktzicht zijn voortaan twee keer in de maand. Dit gaat voorlopig door.  
 
Er zijn ondertussen een aantal lezingen geweest. Tijdens de ALV werd gevraagd of er nog een 
lezing zou komen van een sportklimmer. Dit is er nog niet van gekomen (maar misschien kan 
de volgende vice Jeroen en Sjors vragen als ze terugkomen uit Amerika?).  



3. Halfjaarverslag fiscus 
 
Het gaat financieel goed met de USAC. Voor een uitgebreider verslag zie kopje 8. Er is kort 
besproken of er een potje moet komen voor het honderdjarig lustrum. Dit kunnen we doen, 
maar het is de vraag hoeveel geld we hier per jaar voor opzij moeten zetten, en of we al een 
achterliggend plan moeten hebben voor de besteding ervan (of dat we gewoon allemaal 
blind hopen dat bestuur 100 iets leuks bedenkt voor veel te veel geld).  
 
 

4. Halfjaarverslag ab-actis 
 
De nieuwsbrieven en promomails gaan zoveel mogelijk in een wekelijkse mail. Dit gaat goed. 
Tijdens de HALV werd opgemerkt om de website ook wat meer te gebruiken voor blogs e.d. 
Dit is gedurende de rest van het jaar iets meer gebeurd.  
 
Voor de AVG is er een databeleid voor commissies op de website gezet. Er is ook in ieders 
persoonlijke profiel een knop toegevoegd die vraagt of een lid het eens is met het privacy-
beleid van de USAC.  
 
Er is lang gediscussieerd over een goede invulling van een klimongevallenpagina op de 
website. De ongelukken – en bijna-ongelukken zijn dit jaar bijgehouden door het bestuur. 
Hier zijn rapporten van gemaakt die eventueel op de website kunnen worden gezet.  
 
 

5. Halfjaarverslag matcom 
 
Tijdens de HALV was er nog geen materiaal kwijt. Alleen de clipstick was kapot. Frits is sinds 
de HALV gelukkig steeds verder bijgekomen van zijn hersenschudding. 
 
 

6. Halfjaarverslag HSHG 
 
Er zijn (ook sinds de HALV nog) een aantal kaderleden bij gekomen.  
 
Een punt van discussie was om aankomend jaar twee boulderweekenden te organiseren en 
tijdens de lange weekenden twee klimtrips te doen.  
 
Sinds dit jaar is er een weekend-evaluatieformulier om bij te houden hoe het gaat op de 
weekendjes. Hierin wordt ook aandacht besteed aan ongelukken en onveilige situaties. 
Middels de formulieren wordt ook bijgehouden hoe het gaat met de busjes om te kijken of 
GoRoadtrip wel de beste optie is als verhuurbedrijf.  
 
 
 



7. Bespreking financiële stukken HSHG 
 
Een lang besproken punt is of de begroting voor de trad-weekenden klopte. Lukas kreeg veel 
input hoe deze weekenden beter te begroten. Omdat de inrichting van de cursus anders was 
dan gepland (meer buitenweekenden) kwam de oude begroting niet overeen met de 
werkelijkheid. Echter was de algehele conclusie dat er best wel wat centjes naar een trad-
cursus mogen gaan.  
 
 

8. Bespreking financiële stukken fiscus 
 
Er is even besproken of er nog techniektrainingen gaan komen. Die worden anno oktober 
2019 weer gegeven en gaan door tot aan de kerstvakantie.  
 
De intersacciale Batavierenrace kwam niet van de grond. Idee was om hier sneller bij te zijn 
aankomend jaar als we willen dat het doorgaat. Wanneer je later bent word je snel uitgeloot 
van deelname.  
 
De betaling van de conditietrainers moest ten tijde van de HALV nog afgerond worden. Het 
was de vraag of er aankomend jaar nog conditietrainingen gegeven gaan worden. Er is een 
gebrek aan animo voor conditietraining bij Olympos maar de trainingen kunnen eventueel 
een andere invulling krijgen (bijvoorbeeld buiten).  
 
Er is ook nog besproken wat te doen met de post ‘telefoonkosten’, aangezien deze post in 
werkelijkheid zelden opgaat aan telefoneren.  
 

 
9. Halfjaarverslagen commissies 

 
Rock-In: Problemen met in elkaar zetten. Er zijn weinig commissieleden ervaren in 
opmaak/In-Design. Er zijn anno oktober 2019 genoeg artikelen maar het blad is nog niet in 
elkaar gezet.   
 
Kledingcommissie: Afgelopen jaar is er geen kledingstuk gemaakt.  
 
Alpencommissie: Winter-BBQ was een groot succes maar daarna was het lastig om 
momentum te houden. Een idee was om een prusik-wedstrijd te organiseren.  
 
Utrecht-Freyr: Dit jaar is Utrecht-Freyr niet doorgegaan door gebrek aan animo.  
 
Lustrumboek: Nog niet uitgegeven. Net als de Rock-In (en de USalmanAC) loopt het vooral 
spaak bij de opmaak. (Suggestie: misschien een ander programma dan In-Design gebruiken 
waar mensen makkelijker mee uit de voeten kunnen/wat gratis is? Weet iemand toevallig 
een goed programma?). Anno oktober 2019 is het idee dat Friso, Lukas en Imme de opmaak 
gaan verzorgen van het lustrumboek zodat het toch nog verschijnt. 


