
Korte samenvatting Wissel- en Beleids-ALV Bestuur 90/91 
Dinsdag 29 oktober 2019, Café de Florin, Utrecht 
 
Per onderwerp zijn alleen punten aandachts- en discussiepunten samengevat. Raadpleeg de notulen 
voor wat er verder is besproken.  
 
Algemeen beleid bestuur 91 
● Sociale veiligheid: naast de aanstelling van twee vertrouwenspersonen, werd geopperd een lezing 

te organiseren over dit onderwerp. Verder werd benadrukt dat het foto’s maken op feesten 100% 
aan banden moet worden gelegd– naast dat men zich ook bewust moet zijn van het feit dat het 
shirt uitdoen geen verplichting is.  

● Fysieke veiligheid: gesuggereerd werd ook het organiseren van een lezing over gemaakte fouten, 
in een soort praatvorm. Daarnaast dienen ongevallen te worden gemeld op de 
NSAC-ongevallenpagina en moet er een ongevallenrapport worden gemaakt. Hoe dan ook moet 
het bestuur op de hoogte worden gehouden. Mogelijk kan de OC dit thema ook nog meer in haar 
cursussen verwerken.  

● Duurzaamheid: het avondeten tijdens klimweekenden was al bijna volledig vegetarisch en dat zal 
zo blijven. Uitzondering is nog het spek bij het ei ‘s ochtends.  

 
Persoonlijk beleid Praeses 
● Bestuur en OC: voorafgaand aan haar bestuursjaar was Loes voorzitter van de OC, waar ze van 

afziet zodra ze start als Praeses van de vereniging. Wel blijft ze nog lid van de OC, waarover Lisa 
wees op een risico van belangenverstrengeling. De OC heeft als belangrijke taak de veiligheid 
binnen de vereniging te waarborgen, maar het bestuur blijft eindverantwoordelijke. Zou Loes nog 
stemrecht moeten hebben binnen de OC, praeses zijnde? Ze ging het er met de OC over hebben, 
om het op de hALV nog kort aan te stippen. 

● Drukte op de Klimmuur: willen we misschien ooit uitwijken naar een andere hal, of een tweede 
hal? Er zijn al veel kortingsregelingen in andere hallen, maar die zijn minder gunstig gelegen. Dat 
laatste kan lijden tot versplintering binnen de vereniging, en dat is niet wenselijk. De status quo is 
op dit moment goed zoals die is.  

● Toenemend aantal aanmeldingen: de klimsport wordt populairder, wat resulteert in meer 
aanmeldingen. Toch nemen we niet meer leden aan, omdat we daar de capaciteit niet voor 
hebben. Het grootste probleem is nog de doorstroom: leden vasthouden. Gesuggereerd werd dat 
het ledenbeleid zich dáár op moet focussen, en niet op de initiële instroom. 
 

Persoonlijk beleid Vice-Praeses 
● Activiteiten worden bewust verspreid over de week, zodat iedereen in zijn tijdschema genoeg 

kans krijgt om deel te nemen aan verenigingsdingen. 
● Om commissies ‘hechter’ te maken, werd gesuggereerd dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor 

commissie-uitjes.  
 

Persoonlijk beleid HSHG 
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● Pofgebruik in de natuur: Wichard wil stimuleren dat men dit buiten minder doet. Hoe schadelijk 
het is en op welke steensoort is echter nog vrij onduidelijk. Dit gaat Wichard verder uitzoeken.  

● Duurzaamheid: vanuit de ALV kwam de opmerking dat de USAC de ethische plicht heeft om 
brandstofverbruik te minderen, met het oog op CO2 uitstoot. De ASAC schijnt zich hier al meer 
in verdiept te hebben, dus dat is iets voor het bestuur om achteraan te gaan. Daarnaast werd 
CO2-compensatie geopperd. Ook dit gaat het bestuur uitzoeken.  

 
Begroting HSHG 
● Er werd gevraagd wanneer het CleanClimber weekend wordt georganiseerd: mogelijk is dat in 

maart. Dat zal Wichard met Tara inplannen.  
 
Begroting Fiscus: 
● De USAC heeft op dit moment veel geld te besteden, dus werd vooral gevraagd naar specifieke 

plannen daarmee– zodat het niet simpelweg wordt ‘uitgesmeerd’ over de posten op de begroting. 
Eén nieuwe post is in elk geval de intersacciale activiteiten, waarmee we intersacciale relaties 
willen versterken. Daarnaast gaat er meer geld naar de Alpencamping, omdat dat een activiteit 
voor de hele vereniging is, die elk jaar druk wordt bezocht. Ook is er een reservering gemaakt 
voor het 100-jarig lustrum.  

● Introductie: Jordi gaat uitzoeken hoe up-to-date de 80 euro die eerstejaars moeten betalen voor 
hun intro nog is, met het oog op hogere kosten van de klimhal, etc. Men is het er over eens dat de 
intro periode vóór de eerstejaars is, en dus op kostprijs: de rest van de vereniging hoeft er niet 
voor ‘op te draaien’ als kosten hiervan hoger worden.  

● Post 49: ‘teruggave Olympassen’ is van de begroting gehaald, omdat dat niet meer mag in het 
huidig contract met Olympos. Dit zou Jordi nog even uitzoeken.  

● Reservering 100-jarig lustrum van €850. Daar zijn op dit moment nog geen concrete plannen 
voor. Wél werd geopperd om voor elke 100 euro die een bestuur erin legt een ‘wild plan’ te 
bedenken, zodat een toekomstige lustrumcommissie een waslijst aan lustrumplannen krijgt 
voorgeschoteld.  

● Gemaakt aanpassingen in de begroting: ‘lezingen’ van 500 naar 800, ‘commissie-uitjes’ als 
nieuwe post van 200, ‘intro’ van 6400 naar 6000.  

 
Commissieverslagen: 
● Stuntteam: Rik Boss vertrekt als voorzitter van het Stuntteam en Heleen Lanters neemt zijn 

plaats over. Hierover werd opgemerkt dat een cruciaal persoon wegvalt, en daarmee veiligheid in 
het geding zou kunnen komen. Uiteraard zal er een intensieve kennisoverdracht tussen de oude en 
nieuwe voorzitter plaatsvinden. Mogelijk zal in deze periode de relatie tussen het bestuur en het 
Stuntteam wel worden geïntensiveerd.  

● Promotie voor commissiewerk: nu ligt de focus vooral op eerstejaars aan het begin van het jaar, 
maar er werd gesuggereerd dat dit meer zou kunnen gebeuren bij ouderejaars door het jaar heen.  
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