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1 Opening 

Het USAC lied wordt gezongen. De vergadering wordt geopend om 18:45 door Lise Berghuis, praeses. 
 
2 Mededelingen 

● De Florin sluit om 23 uur; eten is niet toegestaan in de zaal, drinken wel; stampen mag ook niet. 
● De vergadering wordt opgenomen en Friso de Vries notuleert, wat later door Robin Abbing wordt 

overgenomen. 
 
3 Post in/uit 

Er is geen post in/uit.  
 
4 Vaststellen agenda 

● Commissieverslagen, decharge en installatie van commissieleden zijn naar achteren verplaatst, na 
de begrotingen van het kandidaatsbestuur, omdat de Kascom niet de volledige ALV kan bijwonen 
en de tijd beperkt is.  

 
5 Samenvatting ALV 22 oktober 

Lise: Vorige ALV konden we niet wisselen, daarom dat wij hier zitten. Dat kwam omdat er een aantal 
stukken niet online stonden. Die hebben we toen wel gepresteerd, onze jaarverslagen, dus daar wil ik 
eigenlijk niet op ingaan, behalve of er vragen zijn over de jaarverslagen over dit bestuur dat hier zit. Op 
de afrekening gaan we niet in, want die is de vorige keer goedgekeurd. Mocht je daar uiteindelijk nog 
vragen over hebben, kom straks in de pauze naar ons toe, dan kunnen we ze altijd uitleggen aan je. Ze zijn 
al wel goedgekeurd, dus er gaat niks meer aan veranderen.  
 
Er zijn geen vragen.  
 
6 Voorstel kandidaatsbestuur 91 

Zie document ‘Voorstel Kandidaatsbestuur 91’. 
- Loes Vaessen: kandidaats-praeses 
- Robin Abbing: kandidaats-ab actis 
- Tara Stadens: kandidaats-vice-praeses 
- Jordi Nieuwenhuis: kandidaats-fiscus 
- Wichard de Rijke: kandidaats-HSHG 
- Ferd van Banning: kandidaats-materiaalcommissaris 

 
Het kandidaatsbestuur stelt zichzelf kort voor. Lise vraagt of er nog vragen zijn. 
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Lotte: Ik heb een vraag aan Jordi. Stel de USAC vindt in een klimgebied dat ergens heel veel goud is 
onder de grond, is er dan een manier waarmee je daaraan kan komen? 
Jordi: Aan dat goud? Ja, dat kun je uiteraard opgraven. 
Lotte: Dankjewel.  
 
Er gaat gestemd worden over het kandidaatsbestuur. De stemprocedure is als volgt: 

- Besluiten van de ALV worden genomen met een absolute meerderheid (art. 12.1 Statuten).  
- Alleen leden mogen stemmen. Als je niet meer studeert en niet in een commissie zit, ben je 

alumnus en mag je niet stemmen. 
- Omdat het hierbij over mensen gaat, wordt er d.m.v. papieren briefjes gestemd; 
- Je kan vóór, tegen of blanco stemmen; 
- Op het papier mag niks anders dan bovengenoemde opties staan, anders is de stem niet geldig; 
- Alleen leden die studeren, of niet meer studeren maar in een commissie zitten, hebben stemrecht.  

 
Uitslag stemming over het voorstel van het kandidaatsbestuur: 
Stemmen voor: 20 
Stemmen tegen: 0  
Blanco: 1 
 
Het nieuwe bestuur is bij deze goedgekeurd. Het USAC-lied wordt gezongen. 
 
7 Decharge bestuur 90 en installatie bestuur 91 

Lise dechargeert Lukas als HSHG. Het USAC-lied wordt gezongen.  
 

Thomas Aalbers komt binnen (mag stemmen).  
 
Lise dechargeert Frits als materiaalcommissaris. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Lise dechargeert Lara als fiscus. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Lise dechargeert Friso als ab actis. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Lotte dechargeert Lise als praeses. Het USAC-lied wordt gezongen. 
Lotte chargeert Loes als praeses. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Loes chargeert Lotte als vice-praeses. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Loes chargeert Tara als vice-praeses. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Loes chargeert Robin als ab actis. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Loes chargeert Jordi als fiscus. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Loes chargeert Ferd als materiaalcommissaris. Het USAC-lied wordt gezongen.  
Loes chargeert Wichard als HSHG. Het USAC-lied wordt gezongen.  
 

Rebecca, Dio, Pier, Agnes en Laureen komen binnen (allen stemrecht).  
 
Na de wissel presenteert het 91ste bestuur hun bestuursleus d.m.v. een filmpje. De leus luidt: 
“Steengoed”! Het USAC-lied wordt gezongen.  
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Bestuur 90 geeft een gezamenlijk cadeau aan het nieuwe bestuur... 
Loes: Heeft iedereen zichzelf gekleid? 
Lise: Nee, iedereen heeft iemand anders gekleid. En hij zit niet vast aan de plank.  
 
Ook Leo krijgt een nieuw attribuut (een rugzakje). Daarna geven de nieuwe bestuursleden een voor een 
een cadeau aan hun voorganger. En dan: pauze.  
 
8 Beleid 

8.1 Algemeen beleid 
Bestuur 91 heeft besloten Leo nog een jaar als mascotte te behouden: “to Leo”. Blije reacties uit de zaal 
volgen.  
 
Zie document ‘Beleid Bestuur 91’ voor het algemeen beleid en de persoonlijke stukken van het nieuwe 
bestuur. 
 
Loes: Het eerste punt is verbondenheid binnen de vereniging. Wij willen verbonden blijven door 
activiteiten, maar natuurlijk ook veel sport-gerelateerde zaken, die zorgen voor een groot 
verenigingsgevoel. We willen willen zowel nieuwe als ‘traditionele’ activiteiten organiseren.  
Een groot speerpunt buiten de vereniging is dat we veel met intersacciale activiteiten bezig zullen gaan. 
We zullen de NSAC goed gebruiken, maar - zoals de fiscus zodadelijk zal presenteren - ook zelf initiatief 
nemen qua intersacciale zaken.  
Het volgende speerpunt is ‘gedrevenheid’. We zijn natuurlijk een studentensportvereniging. Zoals elk jaar 
eigenlijk op het beleid staat, staat er iets over trainingen. Afgelopen bestuur is al hard bezig geweest om 
een gevorderden-training op te zetten. DAar willen wij zeker mee doorgaan– dat is een heel groot 
speerpunt. Ook willen we kijken hoe dan bij andere SACs gebeurt, of wij daar van kunnen leren. En 
uiteraard geldt dat ook voor de boulderaars en alpinisten: om te kijken wat voor trainingsstructuur voor 
hen mogelijk is. In combinatie met commissies natuurlijk.  
Veiligheid is het volgende speerpunt, ook van afgelopen jaar. Daar is bestuur 90 al veel mee bezig 
geweest en dat zullen wij voortzetten. ‘Fysieke veiligheid’, een belangrijk speerpunt, gaat onder andere 
over het bespreekbaar maken van ongelukken en bijna-ongelukken. Dit is een cultuurding dat heel 
moeilijk aan te pakken is, maar wij gaan kijken hoe dit mogelijk is. Verder willen we natuurlijk in 
combinatie met het oud-bestuur en de OC kijken wat wij qua fysieke veiligheid beter kunnen maken in de 
vereniging.  
Lise: Het is een goeie om de adviescommissie hier ook bij de vragen.  
Loes: – én de adviescommissie. Dat is een goede tip.  
 
Speerpunt ‘sociale veiligheid’: we hebben nu vertrouwenspersonen, die nog heel nieuw zijn. We willen 
deze twee mensen bijstaan en, omdat het een nieuwe functie is, kijken naar wat nodig is om deze functie 
verder te ontwikkelen.  
 
Hugo: Zijn er nog andere dingen die je wilt doen wat betreft sociale veiligheid? Er vallen natuurlijk wel 
meer dingen dan alleen vertrouwenspersonen onder. 
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Loes: Dat klopt. Ik heb een puntje gehoord over Diessen, omdat het eerder een probleem was, omdat het 
toen geen gesloten feest was. Dat is nu gewoon een gesloten feest. Verder willen wij als bestuur natuurlijk 
met de mensen praten als er iets aan de hand is, en als er tips zijn gaan we daar uiteraard mee aan de slag.  
Tara: Er is geopperd een lezing te houden, dat iedereen over zijn verhalen kan vertellen. 
Loes: Maar dat is meer fysieke veiligheid.  
Lise: Maar dat kun je prima ook over sociale veiligheid doen. 
Loes: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.  
Lise: Dat kun je de insteek nemen van ‘er gebeurt een heleboel, schroom er niet voor om erover te 
praten’. 
 
Hugo: Maar wat betreft sociale veiligheid: er zijn een aantal incidenten geweest qua sociale veiligheid op 
feesten afgelopen jaar. Eén daarvan ging over beelden die in een groepsapp rondgingen. Ik zou het maken 
van beelden op de feesten, zodra de shirts uit zijn, op een hele strakke manier aan banden proberen te 
leggen en het daar echt op in te zetten qua sociale veiligheid.  
Lotte: Daar is vorig jaar al best wel op gezeten. Alleen je kunt natuurlijk niet alles in de gaten houden. 
Hugo: Dat snap ik, maar ik denk dat het een heel belangrijk punt is om feesten voor iedereen leuk te 
houden.  
Loes: Dat is een hele goeie. Ik denk dat we die voor zowel het bestuur als de feestcie mee kunnen nemen.  
Friso: Er erin houden dat de shirts uit geen verplichting is.  
Loes: Tuurlijk. 
 
Guus: Je wilt fysieke veiligheid dus bespreekbaar maken– hoe doe je dat dan? 
Loes: Goeie vraag. Dat is een moeilijk punt. We wilden sowieso kijken om misschien een lezing te 
houden, dat was ook afgelopen ALV geopperd. Een ‘domme fouten lezing’ zullen we maar zeggen, een 
‘ongelukken-lezing’. Maar daar ook een soort praatvorm van te maken. Dat mensen niet alleen aan het 
presenteren zijn, maar dat je ook gezamelijk kunt bespreken wat er is gebeurd. Verder willen we graag dat 
alles bij ons wordt gemeld. Maar we moeten nog even kijken hoe wat naar de vereniging willen 
communiceren. 
Guus: Wat bedoel je met ‘gemeld’? 
Loes: Als er ongelukken of bijna-ongelukken zijn gebeurd, is dat afgelopen jaar besproken met mensen 
van het bestuur. Verder is het dan natuurlijk ook op de NSAC ongevallen pagina gezet.  
Lise: En er is ook een ongevallenrapport gemaakt. 
Guus: Maar dus ook sportklimongevallen? 
Loes: Ja. Want je had het over alpiene ongevallen? 
Guus: Ja, want in de zomer gebeuren er elk jaar allerlei ongevallen. En alpinisten zijn over het algemeen 
niet zo happig op dat bespreken. Maar zo’n ongevallenlezing is een goed idee denk ik! 
 
Loes: Hoe bedoel je precies dat ze daar niet zo happig op zijn? 
 
Guus: Nou, er is geen alpinist die zich geroepen voelt om zo’n formulier in te vullen over een ongeval. 
Lotte: Maar dat is afgelopen jaar dus wel gebeurd. Dat is opgezet met veel overleg door Lise, de OC en 
mensen van de NSAC. En zij gaan dat verder oppakken.  
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Loes: Waar we het nu over hebben is het bestuur, maar de OC kan dat natuurlijk ook meer in de cursussen 
verwerken. Daar kunnen wij ook nog wat meer aan doen. 
Ik denk dat de USAC het nu al redelijk goed doet, maar het kan nog beter qua veiligheid. Daar gaan we 
gewoon mee door. Als er nog meer input is, dan staan we daar voor open.  
 
Dan wil ik doorgaan naar speerpunt ‘duurzaamheid’: daar is de afgelopen jaren natuurlijk veel om te 
doen. Dit komt later nog terug in het beleid van Tara en van Wichard. Er zijn bepaalde punten waar we 
concrete plannen voor hebben, maar we gaan nog verder kijken wat we kunnen doen. 
Zeb: Blijft bijvoorbeeld het standaard eten op weekendjes vegetarisch? 
Wichard: Er gaan altijd wel vegetariërs mee, dus er wordt vooral vegetarisch gekookt. Ik heb wel 
opgevangen dat sommigen een beetje meer vlees willen terugbrengen. Ik ga kijken hoe we hier een 
evenwicht in kunnen vinden, of een een compromis kunnen sluiten. 
Zeb: Zijn er dan klachten geweest dat er vrijwel alleen maar vegetarisch voedsel was? 
Lise: Ja. Een enkeling. 
Lisa: Jullie speerpunt van duurzaamheid is niet heel geloofwaardig als jullie de beslissing van 
duurzaamheid terugdraaien.  
Wichard: Dat ben ik ook niet van plan.  
Lisa: Oké, dus er wordt geen veel gegeten op de weekenden? Behalve het spek op het ei misschien. Dat 
zou een mooie slag in de goede richting zijn.  
Wichard: Ja dat blijft erin, want dat is een USAC-traditie.  
Lisa: Maar het avondeten blijft dus gewoon vegetarisch? 
Wichard: Ja.  
 
Geroezemoes uit de zaal. Er zijn verder geen concrete vragen of opmerkingen, dus we gaan door naar het 
volgende punt.  
 
8.2 Praeses 
Loes: Als praeses wil ik in elk geval zorgen dat er goede banden binnen mijn bestuur zijn, maar dat komt 
wel goed. Binnen de vereniging vind ik verbondenheid en gezelligheid erg belangrijk, maar ik wil mijn 
focus vooral leggen op het sportgedeelte. Dit door middel van trainingen, maar ook met de OC. Ik zit zelf 
ook in de OC, en ik vind het erg leuk om invloed te hebben op de cursussen. 
Zeb: Wat voor invloed uitoefenen op de OC? 
Loes: Ik wil met hun gaan brainstormen over opkomende problemen, zoals het opleiden van 
multipitch-kader. Zorgen dat er genoeg kader opgeleid wordt.  
 
Heleen: En het financiële plaatje omtrent het kader, hoe kijk je daar tegenaan? 
Loes: Er is gestemd dat het kader niet betaalt op klimweekenden, het kader heeft altijd kortingen op 
weekenden. In de begroting komt langs dat de OC dit jaar minder geld heeft. Het gaat erom dat we de 
begroting iets reëler hebben gemaakt, daarom hebben ze dit jaar iets minder geld. Over een 
EHBBO-bijscholing hebben we bijvoorbeeld regels binnen de USAC, en daar houden we ons aan. Ik denk 
niet dat geld een probleem is eerlijk gezegd. 
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Lisa: De veiligheid binnen de USAC is bij de OC gelegd, en dus niet bij het bestuur. Hoe zie jij het 
spanningsveld dat ontstaat als jij daar zit als zowel praeses als voorzitter van de OC? 
Loes: Ik vind het zelf niet alleen de rol van de OC, ik vind dat het óók een rol van de OC is, maar ook van 
het bestuur. De OC kan in cursussen heel veel verwerken, maar als bestuur kan je ook juist goed 
niet-kaderleden aanspreken, bijvoorbeeld op de alpencamping. Ik denk dat dat ook zeker een bestuurstaak 
is.  
Lisa: Dat is niet helemaal wat ik zeg. De OC heeft als taak gekregen de veiligheid te waarborgen, en dat 
is bewust buiten het bestuur gelegd, maar tegelijkertijd ben je bestuurslid– en zelfs eindverantwoordelijke, 
dus je zit daar met twee rollen. Dus, blijf je in de OC of niet? 
Loes: Ja, ik blijf in de OC als lid.  
Lisa: Er wordt altijd een bestuurslid in de OC geplaatst om communicatie te vergemakkelijken, maar niet 
als volledig lid.  
Loes: Inderdaad niet als voorwaardig lid, maar ze kunnen we meebeslissen– zo hebben we dat eigenlijk 
altijd gedaan. Maar dan heb ik misschien iets verkeerd begrepen.  
Hugo: Wat mij betreft zit er iemand in de OC als toehoorder om de communicatie te bevorderen. De 
persoon die in de OC zit moet daar geen dingen organiseren, want die heeft het druk genoeg met zijn 
eigen bestuurstaken. Dus die moet dan eigenlijk niet meestemmen, want die is niet per definitie op de 
kundig. Dan blijft wel staan dat we met elkaar kunnen afspreken dat we de OC een belangrijke rol hebben 
gegeven in de veiligheid binnen de vereniging, maar de eindverantwoordelijkheid van de veiligheid ligt 
altijd bij het bestuur. Dus het is te makkelijk om te zeggen ‘het is een bestuurstaak en er onstaat een 
spanningsveld’. Uiteindelijk zijn het de mensen die geïnstalleerd zijn die eindverantwoordelijke zijn voor 
de veiligheid.  
Lise: Daarbij heb je ook gekozen om geen voorzitter van de OC meer te zijn, dus je hebt wel degelijk 
erover nagedacht dat dat niet handig is.  
Loes: Dat klopt. Ik snap dat Lisa doelt op belangenverstrengeling. Wat zou jouw oplossing daar dan voor 
zijn? 
Lisa: Dat weet ik niet, maar ik wilde vooral de discussie hierover aanwakkeren. Een oplossing zou 
kunnen zijn dat je eruit stapt, of dat je zegt dat je niet meestemt, maar het belangrijkste vind ik dat je 
bewust bent van de belangenverstrengeling en dat daar ook door andere mensen mee rekening gehouden 
wordt.  
Loes: Ik zal dat de eerstvolgende vergadering van de OC ook aankaarten.  
Dio: Wat voor belangenverstrengeling zou er dan kunnen ontstaan? 
Lisa: Het gaat er vooral om dat een bestuur maar één jaar bestuur is en niet zoveel verstand heeft van 
veiligheid. Daarom wil je de verantwoordelijkheid niet bij het bestuur leggen, maar bij de OC. 
Belangenverstrengeling kan dat zijn dat het bestuur minder geld wilt uitgeven aan iets, terwijl dat volgens 
de OC wel belangrijk is voor de veiligheid. Ik geloof ook wel dat het goed zal gaan, maar het is vooral 
een formele discussie.  
Loes: Het is iets om over na te denken, we nemen het mee, en dan misschien op de HALV er verder over 
nadenken.  
 
Dan wil ik doorgaan op ‘buiten de USAC’. Het Olympos-contract moet herzien worden. Ik heb al 
meerdere bronnen uit oude besturen ingeschakeld. Daar ga ik dus zeker met andere mensen m’n best voor 
doen.  
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Hugo: Wat is je primaire doel als je gaat onderhandelen met Olympos? Wat wil je er uit halen voor 
jezelf? 
Loes: Heel eerlijk gezegd heb ik daar nog geen concreet idee over. Ik wil in elk geval niet dat de USAC 
erop achteruit gaat. Momenteel heb ik nog geen idee over hun voorstellen.  
Hugo: Als je de deal kunt behouden die we hebben– eigenlijk is die belachelijk. Als je ‘m kan behouden, 
lijkt me dat een hele goeie deal. 
Loes: Dat is een goeie. Daar gaan we aankomende week ook met Lonneke over zitten. Dan weet ik er wat 
meer over. 
 
Friso: Ze doen af-en-toe ook bestwel moeilijk over onze ledenlijsten: wat wij verstaan onder ‘lid’, en wel 
of niet in een commissie, enzo… Daar moet je ook duidelijk in zijn met de Ab.  
 
 
Loes: Een volgend puntje van mij was externe contacten, waar UBoulder een nieuwe in is. Ik ga kijken 
wat voor contact we daarmee kunnen opbouwen, maar het lijkt me zeker leuk. Ook met oude contacten 
zal ik goed contact houden.  
Zeb: Hoeveel contacten hebben we? 
Loes: Dan hebben we het over de SACs, sponsoren en klimhallen. 
Thomas: Klimmuur Utrecht is bestwel druk, zoals elk jaar, maar wordt het nog gekeken naar 
alternatieven? 
Loes: Hebben we niet over nagedacht, maar we kunnen er wel over nadenken of er behoefte aan is. Na de 
kerst is het meestal een stuk rustiger 
 
Lise: We hebben een contract met vier jaar met Klimmuur Utrecht. Als je die wilt ontbinden, dat kan, 
maar dat is niet zo leuk en dat kan niet zo makkelijk. Als je op zoek wilt naar een nieuwe hal, moet je er 
wel goed over nadenken hoe je dat wilt brengen naar Roberto.  
Zeb: Maar bedoel je dan als een tweede hal, of een vervangende hal? 
Lise: In het geval van een tweede hal zullen er ook minder mensen op dinsdag en donderdag komen. 
Denk er dus goed over na hoe je dat zou brengen naar hem, want hij is een van onze goeie relaties. Maar 
ik denk dat het wel goed is om te kijken wat de opties zijn.  
Friso: Ik denk dan een echte USAC-avond ergens anders minder bezocht wordt vanwege de afstand. De 
Klimmuur is gewoon in Utrecht en de rest is bestwel ver weg voor veel mensen.  
Hugo: Ik ben wel bang dat als je andere verenigingsmomenten gaat inplannen, je vereniging versplintert. 
Ik zou er heel erg voor waken een Nieuwegein-avond, een Neoliet-avond en een Klimmuur-avond te 
organiseren, want dan krijg je gewoon drie losse verenigingen die elkaar alleen op dat soort momenten 
zien. 
Rebecca: Dat versplinteren is inderdaad een risico, en misschien is het goed om ook bij de leden te 
vragen wat die ervan vinden. Ik denk dat de meeste mensen de dinsdag- en donderdagen gewoon wel leuk 
vinden om de vereniging te zien.  
 
Dio: De klimsport wordt wel steeds populairder, dus ik denk dat we meer aanmeldingen zullen krijgen. 
Hebben jullie daar plannen voor?  
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Loes: We waren niet van plan het te veranderen. Ik weet niet precies hoe dat afgelopen jaar is gegaan, 
maar er waren inderdaad veel aanmeldingen, alleen konden veel daarvan al snel worden weggegooid 
omdat ze bijvoorbeeld een slechte motivatie hadden. 
Friso: Het is wel heel moeilijk om een peil op te trekken, want je hebt ook mensen met een goede 
motivatie, die toch nu al nergens meer naartoe gaan en compleet onbereikbaar zijn.  
Maaike: Je wilt niet net zo veel leden als aanmeldingen krijgen, want je wilt niet oneindig groeien als 
vereniging. En daarnaast heb je een bepaald aantal kader, waar niet zoveel doorstroom in is, omdat er veel 
ervaring nodig is, en die kunnen dat niet aan.  
Hugo: Daarvoor geldt dus dat we eerder minder leden moet aannemen, en om ze langer vast te houden, in 
plaats van meer leden die korting blijven. Doorstroom is de grootste bedreiging voor de USAC en lang 
vasthouden is de grootste uitdaging. Ik denk dat als je iets aan het ledenbeleid gaat doen, dat je moet 
focussen op langer vasthouden.  
 
Lisa: Je kunt ook nog tijdens de introductietijd promo maken voor UBoulder, dat mensen die willen 
boulderen gewoon daarheen gaan.  
Lise: Dat is ook al een beetje gebeurd.  
Loes: Goed punt. Ik wil graag door naar het beleid van de Vice-Praeses. 
 
Elise en Kyra komen binnen (beide hebben stemrecht).  
 
8.3 Vice-Praeses 
Tara: Ik heb vier punten staan. De eerste is het intersacciale beleid. Als Vice-Praeses wil ik kijken of we 
meer intersacciale borrels kunnen gaan organiseren, of een intersacciale dag dat SAC’ers naar Utrecht 
komen, of een soort uitwisselingen. Bij de komende borrel komen al wat verschillende SAC’ers vanwege 
de NSAC AB, dus dat is al een leuk begin.  
Lotte heeft vorig jaar met Lukas een opruimweekend georganiseerd, en ik wil dat ook gaan doen. Ook om 
daar hopelijk een traditie van te maken, ook voor de jaren na mij. Dat ga ik samen met Wichard doen dit 
jaar. 
Over de commissies: die werken beter als je gewoon leuk en gezellig contact met elkaar hebt, commissies 
die elkaar gewoon zien. Ik zou daar dus graag wat meer structuur in brengen, dat er echt een 
aanspreekpunt komt binnen elke commissie, zodat het contact met het bestuur ook beter gaat. Ik denk dat 
een commissie ook gezelliger wordt als je elkaar gewoon ziet, ook zonder te vergaderen.  
Als laatste: de afgelopen jaren zijn er veel activiteiten op de dinsdag gepland en dat is opzich goed, want 
dan zie je elkaar vaak. Alleen wil ik dit jaar toch voorkomen dat alles op eenzelfde dag wordt gepland, 
zodat mensen die een dinsdag bijvoorbeeld niet kunnen, wel naar andere activiteiten kunnen gaan. Ik ga 
dus meer activiteiten op de donderdagen plannen. De techniektrainingen zijn dat nu al en ik ga wat 
lezingen op donderdag plannen. Ik heb ook aan de Accie gevraagd of zij wat activiteiten op de donderdag 
willen plannen, zodat dat beter verdeeld wordt en mensen kans hebben naar meer dingen te gaan.  
 
Friso: Ik wilde nog even toevoegen dat het inderdaad leuk is om op dinsdag en donderdag dingen te 
plannen, omdat er dan al mensen zijn, maar ik heb afgelopen weekend gemerkt dat je ook op een zondag 
dingen kunt doen en dat er dan ook mensen komen.  
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Tara: Dat zal ik meenemen.  
 
Lise: Even over de borrels: je had het net al over intersacciaal en verbinding buiten de vereniging. Maar 
ik zou het ook leuk vinden als we als USAC echt USAC blijven, en niet alle borrels opstellen voor alle 
SACs. Veel SAC-leden die niet USAC zijn wonen namelijk ook in Utrecht en ik zie het al gebeuren dat 
straks elke borrel bezocht wordt door de NSAC. Denk erover na dat we ook gewoon een eigen vereniging 
zijn.  
Tara: Goed punt. Zijn er nog andere vragen? 
 
Zeb: Over die functionele commissies: heb je concrete ideeën over dat gezellig samenzijn? 
Tara: Het ligt ook aan de commissie hoe ‘organisch’ dat gaat. Ik weet dus niet precies hoe ik dat concreet 
ga maken, maar ik zou graag met commissies in gesprek gaan over hoe zij dit zien.  
Friso: Dat kun je stimuleren, maar dat moet ook groeien over de jaren.  
Iris: In mijn ervaring zijn commissies die minder vaak samenkomen ook minder gemotiveerd, omdat er 
bijvoorbeeld al oudere leden met minder enthousiasme in zitten. Ik denk dat je daarin heel veel kunt doen 
met de nieuwe leden.  
Tara: Ja, ik heb begin dit jaar al veel gedaan om nieuwe leden in commissies te krijgen, dus daar ben ik 
zeker mee bezig.  
 
Zeb: Ik heb twee tips voor het aansturen en gezond houden van commissies. Eén is: zorg ervoor dat de 
commissieleden die er zijn op te hoogte zijn van het belang van overdracht. Dat zij hun eigen nieuwe 
leden weten te werven en opleiden. En twee: niet mailen, maar bellen. Want dan hoor je iemands stem en 
dan gaat het net iets sneller.  
 
Lisa: Ik zag in je beleid staan dat je wilt stimuleren dat commissies vaker samen gaan eten of een 
commissie-uitje doen– ik zag daar niks over in de begroting staan, dus ik vroeg me af of je dat alleen wilt 
stimuleren door het te zeggen, of door er ook geld voor vrij te maken.  
Tara: Voorgaande jaren is dat ook niet gebeurd, het zou iets zijn om mee te kunnen nemen, maar daar 
had ik nog niet over nagedacht.  
Maaike: Jullie hebben heel veel geld, omdat er vorig jaar toch weer winst is gemaakt. Stel dat je bij de 
HALV bedenkt dat je hier geld voor wilt vrijmaken, dan kan je dat ook nog presenteren. Geld uitgeven 
voor dat soort dingen kan altijd.  
 
8.4 Ab Actis 
Robin: Het voornaamste en het leukste wat ik komend jaar ga doen is de nieuwsbrief. Friso heeft dat 
afgelopen jaar heel eigenzinnig gedaan, op een manier ik en veel anderen erg leuk vonden. De lat ligt dus 
hoog, maar dat maakt het voor mij alleen maar leuker. Ik heb al allerlei ideeën voor rubriekjes, waar ik 
ook onze beleidspunten ‘verbondenheid’ en ‘veiligheid’ in zou kunnen verwerken. Er kan heel veel mee, 
want het is natuurlijk een soort ‘spreekbuis’ van de vereniging.  
Verder over de website: er zijn veel webpagina’s die geüpdate mogen worden, zoals de commissiepagina– 
daar gaan Tara en ik deze week al over zitten. Misschien ook met stukjes erbij, en foto’s. Daarnaast wil ik 
ook op de website een huisstijl-pagina gaan toevoegen en goed gaan kijken naar die huisstijl. Ik hou erg 
van grafische dingen, dus ik wil daar wel eventjes tijd in gaan steken. 
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Verder ga ik natuurlijk het ledenbestand doorkijken en kijken of die up-to-date is. Ook voor 
communicatie met externe partijen, omdat dat nu een beetje geklungel is. En de AVG: daar is de 
afgelopen twee jaar al het een en ander aan gebeurd, maar omdat het iets vrij abstracts is, moet ik zelf ook 
nog ontdekken wat ik daar dan precies mee ga doen. Maar dat er iets mee moet gebeuren staat vast, want 
dat moet gewoon, anno 2019. Zijn er vragen? 
 
Lotte: Ik heb een tip: maak gebruik van de Sitecie. Doe dat echt.  
Robin: Top, dankje.  
 
PAUZE 
 
Jeroen Wiemer en Elisabeth Lens komen binnen. Marah en Rutger zijn vertrokken.  
 
8.5 Fiscus 
Jordi: Waar ik komend jaar aan ga werken is een gezonde boekhouding. Wat ik zelf erg belang vind in 
boekhouding is snelheid van verwerking, om een efficiënte afhandeling te kunnen bewerkstelligen. Wat ik 
verder belangrijk vindt zijn USAC-brede afspraken, zoals het autogebruik binnen de USAC. Ik heb 
gemerkt dat bij verschillende commissies verschillende tarieven worden gebruikt voor het gebruik van 
persoonlijke auto’s. Dat wil ik rechttrekken, net als soortgelijke punten. En ten slotte ga ik me ook bezig 
houden met het Olympos-contract. Komende week gaan we daarover zitten en daar willen we een net zo 
goed, of misschien beter, contract van maken. Tot zover mijn beleid.  
 
Thomas: Hoe snel is snel?  
Jordi: Zeer snel.  
 
Adam Horst komt binnen.  
 
8.6 HSHG 
Wichard: Als grote verrassing ga ik natuurlijk zoveel mogelijk weekendjes organiseren. Ik heb er nu 28, 
dat is inclusief Kerstweek, dus in totaal 27 die ik heb ingepland. Ik ga natuurlijk mijn best doen om die 
allemaal door te laten gaan. Er is ook een opleidingsweekend. Aankomend weekend is er ook een speciaal 
examenweekend voor mensen die ooit een keer een cursus gedaan hebben en hiervoor graag examen 
willen doen, maar dat nog niet voor elkaar hadden gekregen. Er zijn al 9 aanmeldingen, dus dat gaat goed. 
Ik ga kijken of dat misschien vaker kan gebeuren, als mensen daar enthousiast voor zijn.  
 
Verder is een persoonlijk beleidspunt pofgeruik in de natuur. Ik ben zelf grootgebracht met de filosofie 
dat je niet buiten poft, omdat dat slecht is voor de steen. Dus wil ik het stimuleren om minder te gaan 
poffen buiten.  
 
Guus: Hoe bedoel je dan stimuleren? 
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Wichard: Door bijvoorbeeld te kijken naar alternatieven. En door het onderaan de mail te zetten. Ik kan 
natuurlijk niet tegen iedereen zeggen ‘je moet stoppen met poffen’, want het is verslavend en een beetje 
een mindset geworden, terwijl het vaak niet hoeft, en dat is zonde.  
Guus: Dus het komt onderaan de mail? 
Wichard: Ja, en ik ga zelf ernaar kijken hoe het precies zit: in welke gebieden het meer effect heeft 
bijvoorbeeld, en dat mensen zich daar bewust van worden.  
Zeb: In Berdorf is het bijvoorbeeld verboden om te poffen onder de 7A. Dat wordt ook nageleefd. Ik sta 
hier dus wel achter. 
 
Hugo: De laatste keer dat ik het met iemand die hier veel van weet over had, heeft die mij wijsgemaakt 
dat bij de meeste steensoorten pof beschermend werkt tegen erosie. En dat er maar heel weinig goed 
onderzoek naar is. Dus ik vraag me af of het klopt dat het echt een probleem is. 
Jordi: Wichard zei ook dat hij komend jaar gaat uitzoeken hoe dat precies zit. 
 
Thomas: Nog één vraag: het is nu 2019 en ik denk dat de USAC ook een zekere ethische plicht heeft om 
ook brandstofgebruik te minimaliseren. Zou je ook kunnen kijken naar hybride oplossingen voor auto’s 
richting klimgebieden, of elektrische mogelijkheden? Of een oplaadpaal bij Freyr? Daar hebben we echt 
een plicht toe.  
Lise: De ASAC heeft uitgezocht hoe duur het zou zijn om met elektrische auto’s naar Freyr te gaan. Zij 
kwamen er toen uit dat je dan halverwege moet opladen, waardoor je er een halve dag over doet om van 
hier naar Freyr te komen. Praat daar vooral even met de ASAC over.  
 
Ties: Als we toch winst hebben elk jaar, dan kunnen we toch ook een deel van dat geld aan 
CO2-compensatie uitgeven?  
Loes: Laten we het erover hebben op de HALV.  
 
8.7 MatCom 
Ferd: Over de bibliotheek hebben we het de vorige keer al gehad. In mijn beleid staat dat ik daarin wil 
investeren en de vraag is of dat nodig is, omdat er ook veel online te vinden is. Ik vind alpiene gidsjes 
heel erg prettig, omdat met een telefoon in de hand door de bergen lopen niet echt mijn voorkeur heeft.  
Verder qua investeringen in het materiaal: ik ga weer investeren in alpien materiaal. Ik ga nieuwe 
stijgijzers en ijsboren kopen, maar ook nieuwe nuts en cams en de halve racks cams die de USAC heeft 
volledig maken. Dus in plaats van van grijs tot blauw, van paars tot geel. Er komen ook nieuwe 
touwzakken, en natuurlijk nieuwe touwen.  
En dan onder het mom van ‘een goed idee kun je hebben, maar ook stelen’: de ESAC heeft een mooi 
windscherm voor hun branders gebouwd, en dat wil ik ook doen.  
Hugo: Ik dacht, we stelen ‘m van de ESAC! 
 
Iris: Ik denk dat een groot deel van de touwzakken nog te repareren is. Kijk daar even naar voordat je ze 
klakkeloos weggooit, want dat is ook een duurzaamheidspunt.  
 
Hugo: Een beetje vooruitlopen op de begroting: je hebt veel meer geld dan afgelopen jaren– waar gaat al 
dat geld nu precies heen? Dat wordt mij niet helemaal duidelijk van dat lijstje materiaal.  
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Ferd: Er gaat vrij veel geld naar het materiaal op deze lijst. Daarnaast staat er ook wat begroot voor het 
vervangen van een crashpad, die te dun is om fatsoenlijk te kunnen gebruiken– dat is ook een investering.  
 
Hugo: Vooral bij de cams had ik vooral een beetje de vraag: ‘hoe ver ga je als vereniging om spullen te 
kopen?’ Want de tradcursus die wij samen hebben gedaan, hebben we het met de huidige voorraad cams 
gedaan. Er was ruim voldoende materiaal, waar is er de noodzaak om die bij te vullen? 
Ferd: Het gaat meer om het verhuur voor de zomer: ik vind het zelf niet prettig om alleen met paars tot 
geel op stap te gaan in de Alpen. Daarbij komt het ook voor, door de grote hoeveelheid alpiene cursussen 
in de zomer, dat weinig racks cams overblijven voor mensen om te huren– omdat die cursussen voorrang 
krijgen.  
 
Hugo: Maar dan is nog steeds de vraag ‘hoe ver wil je als vereniging gaan?’, als je elke zomer een rack 
cams wilt huren… 
Lisa: Maar hoeveel skere studenten kunnen zo’n rack kopen? 
Lise: Dit is ook iets om met de NSAC te bespreken, om te kijken wat het depot van alle SACs is. Kijk 
eens bij andere SACs hoe ze het daar doen.  
Ferd: Je kunt het ook zien: stel er raakt iets kwijt of kapot, dan hebben we nu al geïnvesteerd, zodat we 
nog ‘over’ hebben, in plaats van dat we er niet in kunnen investeren als dat wel nodig is.  
Lise: We hebben inderdaad geld over, dus ik denk dat het een goed idee is om te investeren in materiaal 
dat je verder kunt brengen in de klimwereld. We willen dat juist promoten.  
Loes: Ik denk dat het een goed idee is als Ferd er nog met een oud-MatCom over gaat praten en er dan 
samen een besluit over maakt.  
 
Guus: Je kunt ook naar de echte cijfers kijken, in plaats van te speculeren. Hoeveel mensen hebben C2 of 
C3 gedaan? Want die wil je faciliteren. Konden die in de zomer met die cams en nuts door klimmen? En 
hoeveel zijn er daarna nog over? Als er dan maar één set over is, is dat inderdaad wel karig– maar als er 
tien sets over zijn, lijkt het me niet nodig.  
Joris: Er was afgelopen jaar na de alpiene klimweek geen set meer over, dat moesten we onder de 
deelnemers fixen.  
 
Lotte: Buiten het klimmateriaal– als er geld over is, is het ook handig om te kijken wat USAC 
weekendjes nodig hebben. Frits heeft bijvoorbeeld nieuwe branders gekocht, maar ook bijvoorbeeld zo’n 
windscherm, of een jerrycan.  
Lukas: Heb je nog gekeken naar een los brandertje voor een percolator? 
Ferd: Zo’n brandertje aansluiten aan de gasflessen werkt niet, dan brandt het niet lekker. Een los 
brandertje erbij gaat heel makkelijk kapot, denk ik.  
Lukas: Ik denk dat gasverbruik significant zou slinken, want nu gaat er heel veel warmte verloren.  
Guus: Of je gaat met filterkoffie werken! 
 
 
9 Begroting HSHG 

Zie document ‘Begroting HSHG 91’.  
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Wichard: Ik heb voor dit jaar een standaard weekendprijs aangehouden. Er is gespeculeerd over 
statistieken loslaten op de begroting van de HSHG. Dat idee heb ik losgelaten, omdat ik denk dat daar nog 
te weinig informatie voor is. Dat is misschien iets voor een opvolger. 
Hugo: Bedoel je met ‘weekendprijs’ het bedrag van subsidie per weekend, gestandardiseerd? Gaat deze 
begroting uit van dezelfde weekendprijs als afgelopen jaar? 
Wichard: Ja, die blijft 37,50 per deelnemers. 
 
Wichard: Ik heb een berekening gemaakt op basis van de afstanden, aangezien brandstof vaak de 
grootste kosten zijn op zo’n weekend. Voor België heb ik de afstand Utrecht-Dinant heen en terug 
aangehouden, en daarbij 80 euro voor het eten. Zo kwam ik op dat bedrag uit. 
 
Guus: Waarom hou je niet de afstand van locatie tot locatie aan? Of begrijp ik het nu verkeerd? 
Wichard: Ik heb één prijs voor richting België en één prijs voor richting Duitsland aangehouden.  
Guus: Waarom niet specifiek per locatie? Waarom zou je een gemiddelde nemen? Wat levert dat op? 
Hugo: Dit is precies hetzelfde wat Derek heeft gedaan in mijn jaar. Die weekenden komen allemaal op 
ongeveer hetzelfde uit en dan heb je een hele aardige benadering van wat het ongeveer kost. Ik geloof dat 
andere recente HSHG’s dat ook zo hebben gedaan. 
 
Wichard: De kosten voor weekendjes naar Duitsland vallen iets hoger uit, ik denk door hogere 
brandstofkosten. Ik heb gekeken naar wat de verwachtingen daarvan voor komend jaar zijn, dat is 1,16, 
dus dat is iets hoger dan afgelopen jaren.  
 
Guus: Er staat hier ‘gebruik per 100 km is 10 liter’. Is dat op de werkelijkheid gebaseerd?  
Wichard: Ik had misschien bij GoRoadtrip moeten vragen wat hun gemiddeld verbruik is, dat heb ik niet 
gedaan, maar ik heb een soorgelijk busje genomen. 
Guus: Nee oké, want daar zouden we als USAC dan vet veel winst uit kunnen halen.  
Wichard: Nee klopt, maar dan zouden we moeten berekenen hoeveel elk weekend verbruikt en daar een 
gemiddelde uit halen. Dat is best lastig. 
 
Thomas: Ik zag dat het onder de streep redelijk hoog uitkomt, vergeleken met vorig jaar. Maargoed, we 
gaan het zien: waarschijnlijk kom je lager uit dan je begroot hebt. 
Wichard: Ik heb nu twee of drie weekenden meer dan Derek, waarvan vier dubbele weekenden, wat ook 
lange weekenden zijn, dus die vallen hoger uit. 
 
Lise: Wanneer komt het CleanClimber weekend? 
Wichard en Tara: Daar hebben we het nog niet over gehad. 
Lise: Ik zie namelijk een gat in maart, ik zou ‘m daar plannen. Vorig jaar was het ook het eerste weekend 
van maart. 
 
Hugo: Zijn er dan ook genoeg kookspullen voor dubbele weekenden? 
Ferd: Dat komt wel goed, want we hebben nu twee sets branders en genoeg pannen. 
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10 Begroting Fiscus 

Zie document ‘Begroting Fiscus 91 V2.0’.  
 
Jordi: Zoals jullie zien krijgt de OC iets minder geld dan vorig jaar. Ik heb met hun gezeten en dit is nu 
de verwachting voor komend jaar. Over post 4: daarvan heb ik de naam veranderd, dat was 
‘sportklimtraining’. Het was vaag of dat nou over de training ging, of over de opleiding van een 
sportklimtraining. Deze post gaat over dat laatste. Zijn daar vragen over? 
 
Lise: Dat is toch omdat daar de laatste jaren geen gebruik van is gemaakt? Mocht er nou iemand dat wel 
willen, is dat mogelijk? 
Jordi: In principe zat dit in de begroting van de OC, maar diegenen is op het laatste moment afgehaakt, 
dus de verwachting is nu dat niemand dat wil doen. 
Zeb: Ik heb die opleiding gedaan en de inhoud is op kinderen gericht. Dus ik weet niet of dat nuttig is 
voor de USAC. Het is allemaal vrij basaal. Ik denk dat zo’n opleiding van 175 euro het niet waard is.  
Loes: Dat is een goed punt, misschien kunnen we zeggen dat die eraf mag. 
 
Lise: Waarom is de post-HSHG zoveel hoger? 
Jordi: Dat is net besproken: hogere benzinekosten en meer dubbele weekenden.  
Lukas: Het is exact hetzelfde als het jaar van Derek.  
 
Jordi: Dan gaan we verder. Over post 7, Utrecht-Freyr: afgelopen jaar bleek dat de subsidie daarvoor 
werd afgekeurd. Ik ga komend jaar de commissie helpen daarmee, om te kijken voor een andere subsidie, 
of dezelfde weer proberen. Mochten ze dan toch 200 euro tekort te komen, dan wil ik die vanuit de USAC 
gaan betalen. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon gaat lukken daarvoor een sponsor te vinden.  
Lisa: Is het niet logischer om de deelnemersprijs te verhogen? 
Lise: Maar je kan ook wel sponsoring van de NSAC krijgen. 
Maaike: De deelnemersprijs wordt al steeds hoger, op gegeven moment willen mensen niet meer, dan 
komt het niet meer van de grond. Terwijl het een hele mooie activiteit en een mooie traditie. Het is 
natuurlijk ook een NSAC activiteit, dus kijk ook zeker naar de NSAC.  
Lise: Daar kan het intersacciale potje ook bij als dat nodig is. 
 
Jordi: Over post 8 wil ik verder niet per se iets zeggen, tenzij daar vragen over zijn.  
Lisa: Ik zie staan dat daar meer geld naartoe gaat, om het aantrekkelijker te maken voor studenten– 
terwijl er ook niet-studenten meegaan. Is die verhoging dan alleen voor studenten of voor iedereen? 
Jeroen: Werkenden betalen altijd een toeslag, dus deze subsidies worden altijd verdeeld onder de 
studenten.  
Lisa: Dus die 200 euro meer gaat alleen naar de studenten? 
 
Jordi: Over post 10, de activiteitencommissie. We vinden het verbondenheid dus heel belangrijk en we 
vinden het ook leuk om de leden, die misschien iets minder met de Alpen hebben, aan de vereniging te 
binden– door wat meer te investeren in activiteiten rondom Utrecht. Daarbij heeft de Accie een begroting 
gemaakt, die heb ik bekeken, en nu is dit mijn voorstel. 
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Maaike: Stimuleer ze ook om het uit te geven! 
Thomas: Meer geld ergens in pompen staat niet gelijk aan leukere activiteiten. 
Jordi: Ze hebben dan ook een plan gemaakt voor komend jaar en dat sluit aan op de begroting.  
Lotte: Kijk hoe haalbaar dat plan is, de kosten voor activiteiten zijn namelijk al bijzonder laag. Ik weet 
niet of ze nu meer activiteiten willen organiseren, of ze dat kunnen doen.  
 
Jordi: Over punt 12, de ‘sportklimcommissie’. We willen stimuleren dat er meer sportklimtrainingen 
worden gegeven, op een betere manier. Daarom hebben we daarvoor 150 euro begroot. We zijn er nog 
niet helemaal uit hoe we dat gaan besteden, maar daar zijn we mee bezig.  
Maaike: Als je vrijwilligers vergoeding wil geven voor een training, dan mag je ze van de NKBV 
belastingvrij 4,50 per uur geven. Maar je kan natuurlijk ook trainers inhuren. 
Loes: Vanuit de OC weet ik dat de trainers per twee trainingen een normale strip, voor buiten USAC-tijd, 
bij de Klimmuur willen hebben. We gaan met de Klimmuur bespreken hoe wat dat in de praktijk gaan 
brengen. 
Maaike: Ik denk dat iets in geld een grotere overtuiging is dan strippen.  
Tara: Ik heb zelf met ze gezeten en dit is wat zij het liefst willen. 
 
Joris: Over post 13, waar wordt het geld voor de hardloopcommissie aan uitgegeven? 
Jordi: Dat is de BATA. Daarin zoeken SACs elkaar op, maar dat wordt vervolgens wel vanuit de SACs 
zelf betaald.  
 
Over post 18: de lezingen. Dat is vorige ALV ook al kort aangestipt. Siebe Vanhee komt dus langs. Er 
zijn bepaalde ideeën om dat samen met de Regio te doen. 
Loes: Dat gaan we niet meer doen, daar is het te kort dag voor. Dat heb ik al afgesproken met Rik. Dus 
we gaan het gewoon vanuit USAC organiseren. 
Jordi: Dan weten we al dat de lezingen duurder gaan uitvallen dan hier nu begroot staat. In dat geval is 
het ons voorstel om een extra post toe te voegen met de lezing van Siebe Vanhee. De reservering daarvoor 
is weg. Hij kost 550. Hij komt dan uit Spanje en hij combineert het met een andere lezing.  
Tara: Hij vroeg eerst 800, daar heb ik toen nee op gezegd. Toen is hij zelf naar 500 gegaan, en dan nog 
50 voor de reiskosten. Dat is dan alleen de trein van Amsterdam naar Utrecht, en dan terug naar Brussel.  
Loes: Het kost gewoon veel geld, dus als mensen daar echt op tegen zijn, willen we daar wel naar kijken. 
Maar we hebben vooral veel positieve reacties gehad, dus het lijkt ons tof om dat gewoon door te laten 
gaan. Je krijgt er wel iets moois voor terug. 
 
Iris: En hoe willen jullie het dan doen als jullie nog een soorgelijke lezing zouden willen organiseren? 
Loes: Dat zijn we niet van plan. Wel meerdere lezingen, maar niet nog zo’n grote.  
Iris: Dat snap ik, maar er komen altijd allerlei kosten bij kijken.  
Hugo: Kunnen we niet die post gewoon een beetje verhogen?  
Jordi: Siebe kost dus 550. Ik vind het moeilijk om zo te zeggen hoeveel we extra nodig hebben.  
Lotte: De post was bij mij al 800 euro: met de aanname dat Siebe zou komen. Laten we ‘m daar dan nu 
weer op zetten. Er zijn ook veel mogelijkheden om ergens gratis een zaaltje te huren, bijvoorbeeld op de 
Pnyx. 
Loes: Laten we ‘m dan op 800 zetten.  
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Heleen: Nog even over post 13, de conditietraining, waar is de begroting daarvan? 
Jordi: De zaalhuur daarvan is gestopt. Nu het is plan om dat door te zetten, buiten, in een andere vorm. 
We weten nog niet precies in wat voor vorm. Maar er waren nog wel enthousiast om dat op te pakken. 
Dus mogelijk krijgen zij dan de vergoeding daarvoor, zoals dat eerder ook gebeurde. 
Dan over post 26: de intersacciale subsidie. We willen dus meer investeren in intersacciale relaties.  
 
Hugo: Waar wordt dat dan aan uitgegeven? Waar kun je die voor aanvragen? 
Loes: Daar moeten we nog concrete plannen voor maken. We willen in elk geval dingen samen 
organiseren met andere SACs, maar dat is nog enigszins onduidelijk. 
 
Hugo: Als je iets op een begroting zet, is het leuk om daar een plan bij te hebben. Daarnaast heeft de 
NSAC hier ook een potje voor. Ben je niet aan het dubbelen voor wat de NSAC al doet? 
Lisa: Zodat die intersacciale datesubsidie op gegeven moment opgaat! 
Lise: We zijn in overleg met de Ibex om een gezamelijk maandelijkse klimdag te houden in Neoliet– daar 
zou dat een deel van dat geld naartoe kunnen.  
 
Lisa: De NijSAC is aan het kijken om een potje geld te wijden aan duurzaamheid. Iets met een 
SAC-overkapping in een Belgisch klimgebied. Misschien wilden ze daar iets intersacciaals van maken, 
een tijdje geleden.  
 
Maaike: Over post 21, de Alpencamping, die was altijd 1500, vorig jaar iets hoger vanwege het 
lustrumjaar. Nu is die weer 2500: wat is daar het idee achter?  
Jordi: Dat heeft te maken met dat het stuntteam vorig jaar weer heel veel geld heeft verdient, en dat geld 
moet verdeeld worden. Wij vinden de Alpencamping een ontzettend leuke activiteit, waar veel leden 
naartoe komen. En ik moest het geld ergens voor begroten en omdat dit voor heel veel leden is, vonden 
we dit een goede post om het in te steken.  
 
Maaike: Zou je niet nog iets nieuws in het leven kunnen roepen om het aan te besteden?  
Loes: Zoals intersacciale subsidie! Nee, ik snap wat je bedoelt. We gaan er inderdaad naar kijken, en daar 
kunnen we het op de HALV nog over hebben.  
Maaike: Kijk dan bijvoorbeeld ook naar locatie. Frankrijk is altijd heel goedkoop, maar als je het in 
Zwitserland zou doen, dan kost het meteen een stuk meer geld.  
Lisa: Je zou het ook structureel kunnen verhogen, de Alpencamping, omdat er veel meer mensen dan 
vroeger komen. En over punt 25: omdat een NKBV-subsidie wél toegekend werd, is bij een vorige ALV 
besloten dat die 67 daaruit wel vergoed werd en dat die 1132 euro daarom 1200 moet zijn. Op post 54 
komt dat ook terug. Dat moet op een paar posten aangepast worden. 
 
Jordi: Goed punt. Dan wil ik graag doorgaan naar post 27: de introductiecommissie. Vorige week hebben 
we het hier ook al over gehad: ik neem deze post niet meer mee, maar begroot alles op post 28. Deze is 
iets verhoogd. Dat komt doordat alle intro-activiteiten iets duurder worden. Daarnaast zijn er afgelopen 
jaar ook meer nieuwe eerstejaars aangenomen dan 70.  
Lise: Dat waren 10 internationals.  
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Maaike: Het bedrag is de afgelopen 5 jaar gelijk geweest. Elk jaar gaat het geld dat over is na Bussum 
naar de introweekenden… Ik weet niet hoeveel er afgelopen jaar over was? 
Lukas: Echt heel weinig, iets van 50 euro.  
Maaike: Maar je wil de intro ook niet super goedkoop maken, voor leden die misschien niet lang lid 
blijven. Dan kun je het beter in de Alpencamping stoppen.  
Lisa: Als lid vind ik dat de intro aan activiteit is op kostprijs. Op het moment dat je dat bedrag verhoogt, 
dan gaat er opeens 400 euro extra ‘USAC-geld’ naar een groep mensen waarvan een deel afhaakt. Je kunt 
dat geld beter investeren in mensen die actief zijn en iets voor de vereniging doen. Ik zou ‘m dus op 6000 
houden, dus gewoon 80 euro per persoon.  
 
Tara: Maar je kunt het ook zien als meer geld investeren in meer mensen actief krijgen. 
Elisabeth: Maar de meeste doorstroom krijg je pas ná de introperiode.  
Pier: Maar Jordi had ook gezegd dat de intro-activiteiten ook duurder worden?  
Jordi: Ja, klopt, vooral de klimhal is duurder geworden.  
 
Hugo: De intro is echt een activiteit vóór de eerstejaars. Als activiteiten duurder worden, moet dat worden 
verdeeld onder de nieuwe leden. Daar hoeft de vereniging niet voor op te draaien.  
Jordi: Ik wil dit even gaan uitzoeken: bijvoorbeeld hoe up-to-date die 80 euro nog is, want die is 5 jaar 
geleden afgesproken. Het lijkt me dus wijs om die op de HALV verder te bespreken. Dan verlaag ik ‘m 
nu weer na 6000.  
 
Loes: Zullen we die 300 extra voor de lezingen dan niet gewoon 400 maken, dat dat precies uitkomt? 
Lisa: Of we steken daar weer een deel van in commissieuitjes.  
Maaike: Ik zou het niet nu aan elkaar linken.  
Loes: Oké, dus gewoon 400 euro minder.  
 
Lisa: Nog even over de commissieuitjes: dat zou ik wel nu doen, en niet pas op de HALV, want dan kan 
je er tot die tijd nog niks mee. Ik zou dan een extra post voor commissieuitjes maken, iets van 200. 
Bedenk of jullie dat nu willen.  
 
Jordi: Ja dat mag. Dan over post 29: materiaal. Daar heb ik niet zoveel over te zeggen.  
Over post drukwerk heb ik ook niet veel toe te voegen, tenzij daar vragen over zijn.  
 
Dan over de post ‘bestuurszaken’. Ik heb de post bestuurskleding iets verhoogd, omdat die vesten tamelijk 
duur zijn.  
 
Elisabeth: Klopt het dat de bedrukkingen van bestuurs- of commissiekleding vergoed worden, maar niet 
de kleding zelf? 
Lisa: Bestuur krijgt ook een deel van de vesten vergoed, omdat ze die ook aanmoeten als ze in functie 
ergens heengaan.  
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Jordi: Ik heb de post ‘telefoonkosten’ veranderd naar ‘niet declarabele onkosten’. Zijn er verder nog 
vragen over de bestuurszaken? 
Dan over post 41: ik heb het ‘kantoor’ iets verhoogd, omdat de Pnyx moet verhuizen. We gaan 
waarschijnlijk de Uithof. 
Loes: Het is allemaal nog redelijk onduidelijk. Veel verenigingen zijn het er niet mee eens. Het is 
allemaal nog onzeker, ook wanneer we gaan verhuizen. We krijgen in elk geval weer zaaltjes. En 
uiteraard een kantoortje. We gaan er in ieder geval niet op achteruit.  
 
Jordi: Zijn er verder nog vragen? 
Lise: Een beetje een combinatie over post 49 en 56. 49 is reservering ‘lustrum’ van 400 euro en dan heb 
je ook nog een reservering op 56. Waarom staat die er twee keer op?  
Jordi: Dat is een ander lustrum. De eerste voor 95 en de tweede voor 100. 
 
Thomas: Is er ook een post HSHG-onvoorzien? 
Jordi: Die valt nu onder totaal onvoorzien. 
Elisabeth: Waarom is onvoorzien überhaupt zo laag? 
Lisa: Dat wordt al meegenomen bij alle andere posten en activiteiten. Anders zou het een extreem hoge 
post worden, als je 5% van de totale omzet van de USAC zou nemen.  
 
Lise: Ik denk dat post 49 eraf mag. 
Jordi: Mijn visie erop is dat die er niet af moet, want het zou kunnen dat er een eerstejaars komt die er 
gebruik van wilt maken.  
Lisa: Maar dat zet je ‘m er toch gewoon weer op? 
Hugo: Maar we mogen geen teruggave meer geven voor Olympassen, dat staat in het huidig contract. Dus 
die post zou er in principe niet erop moeten komen.  
Jordi: Dat ga ik uitzoeken. Voor de begroting haal ik ‘m er nu in ieder geval af. Dan gaan we nu verder 
met incidenteel. Post 56 is vanwege het feit dat het stuntteam afgelopen jaar zoveel geld heeft opgehaald. 
We wilden daarom dit jaar een bedrag reserveren voor het 100-jarig lustrum, aangezien we dat geld nu 
hebben. 
 
Lisa: Vanwaar specifiek 850 euro? En is dit eenmalig of structureel? 
Jordi: Wat ons betreft is het eenmalig. Een volgend bestuur kan zelf de keuze maken er ook iets aan toe 
te voegen of niet.  
Friso: Eerdere ALV’s is al wel besproken of we daar misschien iets jaarlijks naartoe moeten doen, maar 
dan moeten we er al wel een soort idee voor hebben. Dat er niet een enorme pak geld zonder plan is.  
 
Lise: Ik zie dat je begroting nu op -450 euro uitkomt. Dat kan natuurlijk omdat we afgelopen jaren winst 
hebben gemaakt, maar je wil je begroting toch eigenlijk sluitend hebben? 
Jordi: Daar ben ik in mijn beleid ook al even op ingegaan. We moeten weer een up-to-date financieel 
plan maken voor de komende aantal jaren. Financieel staan we er nu ruim bovengemiddeld voor en het is 
volgens mij beter om nu juist een beetje terug te zakken. 
Lise: Waarom is er dan een bedrag van 850 gekozen? 
Jordi: Ik vond dat echt een heel mooi bedrag.  
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Lisa: We hebben een ideaal eigen vermogen, en daar begroot je naartoe. We zitten er nu boven, dus dan 
begroot je op verlies. 
 
Zeb: Is inflatie hier ook in meegenomen? 
Lisa: Het is vrij recent opgesteld en ook weer aangepast. En komend jaar gaan we die ook weer 
up-to-date maken met de kascom en Jordi. 
 
Lotte: Ik denk dat concrete plannen voor zo’n post wel heel erg belangrijk zijn. 
Lisa: Je kunt wel voor elke 100 euro die je erin stopt een wild plan bedenken, dat we over tien jaar 100 
wilde plannen hebben, en dat een commissie die lijst dan krijgt.  
 
Jordi: We hebben gezegd: de lezingen hogen we op naar 800 euro, 300 dus bij. Commissieuitjes krijgen 
200. En 400 van de intro af.  
 
Lisa: Als je er 910 euro van maakt, dan heb je tien euro voor elk jaar dat de USAC bestaat en dan kun je 
het onderbouwen. 
Lara: Ik denk dat het wel goed is dat dit bedrag er nu ingaat, want je wilt wel gewoon veel geld hebben 
voor een 100-jarig lustrum. Nu hoeft nog niet per se concreet gekeken te worden wat ermee gaat 
gebeuren, maar na volgend jaar wel.  
Loes: Kan dat dan worden doorgegeven via de kascom, of het witboek van de fiscus? 
 
Elisabeth: Over het NSKB: ik dacht dat dat van NSAC geld ging? 
Jordi: Dit jaar wordt die in Utrecht georganiseerd en daar gaat dan USAC-subsidie naar.  
Lise: Op het moment dat ‘ie door een USAC-commissie georganiseerd wordt, gaat er 200 euro naartoe. 
Andere SACs doen dat ook. En boulderhallen zijn heel duur. 
 
Jordi: Ja. Dan gaan we door naar baten. Olympos-subsidie is enigszins onzeker omdat we dit jaar het 
contract moeten herzien, maar daar gaan we uiteraard wel voor pleiten.  
 
Hugo: Dat is nog wel een serieus ding, want als Olympos zegt dat we het mogen bekijken, dan roken we 
het eigen vermogen er doorheen met deze begroting.  
Lisa: We hebben nu een risico van 5000.  
Hugo: Dat moeten we op de HALV nog wel goed bespreken, of eerder als het nodig is.  
Loes: Als het op een ramp uitloopt, wordt dat uiteraard eerder besproken. Laten we doorgaan.  
 
Jordi: Zijn er vragen over sponsoring en overige baten? Of algemene vragen? 
 
Lise: Ja, die rente. Ik heb je omschrijving gelezen maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Als je kijkt 
naar vorige jaren scheelt het iets van 23 euro en dat is niet zo heel veel. 
Jordi: Ik vind het niet een heel noemenswaardig punt. De rente is nu gewoon heel erg laag. Zijn er nog 
vragen over de reserveringen? 
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Hugo: Over de inkomsten van het stuntteam: jullie krijgen zo’n 3000 euro meer om uit te geven dan 
voorgaande jaren. Hebben jullie nu jullie beleid gefinancierd of gewoon geld uitgesmeerd? 
Jordi: We hebben natuurlijk het beleid gefinancierd, want een deel gaat naar de HSHG voor de 
weekenden. En verder hebben we uiteraard gekeken naar hoe we onze ideeën verder kunnen bekostigen. 
Verder nog vragen? 
 
Loes: Oké, dan hebben we net een paar aanpassingen besproken en die zullen we uiteraard doorvoeren in 
deze begroting.  
Jordi: Samengevat is dat dus de lezingen van 500 naar 800, 200 voor commissie-uitjes als nieuwe post, 
en de intro wordt teruggehaald van 6400 naar 6000 in totaal. En de behaak-commissie moet even worden 
aangepast, post 73.  
 
Loes: Dan eerst het advies van de kascommissie.  
Lisa: Eerst over de HSHG, dat ziet er volgens ons goed uit, een beetje aan de hoge kant, maar dat is 
omdat er 5 weekendjes meer zijn begroot dan dat er bij Derek zijn doorgegaan. Wat onder de streep staat 
is in elk geval goed. Verder over de fiscus: ziet er ook goed uit. Het resultaat komt nu op 625 euro verlies 
uit, en dat is mooi richting het ideaal eigen vermogen. Dus wat ons betreft is het prima.  
 
Loes: Dan kunnen we gaan stemmen. Mensen die studeren en/of in een commissie zitten mogen 
stemmen.  
 
Uitslag stemming voor de begroting van de HSHG en de Fiscus: 
Voor: 32 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Het beleid en de bijbehorende begrotingen van bestuur 91 zijn goedgekeurd. Het USAC-lied wordt 
gezongen. En wordt een pauze van 5 minuten genomen. Tara heeft koekjes.  
 
11 Commissieverslagen 

Lotte presenteert de commissieverslagen.  
 
11.1 Activiteitencommissie 
Aart: De Accie heeft bijna elke maand een activiteit georganiseerd, en die waren bijna allemaal goed 
bezocht.  
 
11.2 Alpencommissie 
Heleen: We hebben erg ons best gedaan een commissie te worden, maar dat is niet echt gelukt. De 
Pre-Alpen petanque barbecue was wel een groot succes en ontzettend druk bezocht. Dit jaar hebben we 
een aantal nieuwe leden, en een paar eruit. We hebben er in elk geval weer heel veel zin in.  
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11.3 Behakingscommissie 
Maaike: Vorig jaar was er geld over en dat wilden we steken in een stukje rots dat we gaan behaken. Dus 
we zijn naar België gegaan en hebben Stef de Boorpiloot gevonden. Stef, een Belg, wil ons graag helpen 
met het behaken. Ook de NKBV helpt ons heel erg, en zo krijgen we een beetje een goede naam in 
België.  
 
Friso: Hoeveel routes komen er eigenlijk? 
Guus: Onderin zijn nu iets van 7 lengtes, en boven minstens 3.  
Friso: Is het niet leuk als mensen vervolgens namen mogen suggereren voor de routes? 
Guus: Stef hintte al wel dat het een beetje in de sfeer van het gebied moet passen. 
 
Zeb: Hoe zit het met erosie als je een wand behaakt? 
Maaike vertelt iets over successie en Natura 2000. De conclusie is dat het uiteindelijk wél goed is voor de 
biodiversiteit.  
 
Maaike: Materiaal krijgen we van de BRT, dat regelt Stef allemaal. Ander materiaal regelen we zelf. We 
willen ook een topo-boekje maken, om wat informatie aan de vereniging te verstrekken.  
Over de begroting: benzine wordt direct door de NKBV vergoed. De 1200 euro USAC-subsidie gaat 
voornamelijk naar het materiaal. In mijn begroting houden we 475 euro over, dus dan gaan we nog even 
kijken hoe we zitten met materiaal. We houden waarschijnlijk wel iets over, maar dat is nog een beetje 
onzeker.  
… en we hebben nog wat voor jullie meegenomen! 
 
De behakingscommissie doet een standplaats uit steen van het gebiedje cadeau. Leeeuk. Het USAC-lied 
wordt gezongen.  
 
Frits: Je hebt nu 375 euro over en ik hoorde dat er ontzettend veel materiaal nodig is om het gebiedje nu 
te onderhouden, en later waarschijnlijk ook wel. Kunnen jullie niet dat geld daarin steken?  
Maaike: Dat hebben we besproken met de Belgen, maar die zeggen genoeg geld te hebben, dus dat hoeft 
niet vanuit ons te komen.  
 
Lise: Als het af is, hoe zit het dan qua onderhoud? 
Maaike: Daar is de BRT dan verantwoordelijk voor. Maar de NKBV ziet het wel voor zich als wij als 
USAC daar in de toekomst meer mee gaan doen, in de zin van een commissie voor behaken en 
onderhoud. Dat is dan iets voor de langere termijn. Maar hoe dan ook zien we wel dat we hiermee een 
goeie naam bij de NKBV, maar vooral ook bij de Belgen teweeg hebben gebracht.  
Guus: Stef was ook al aan het hinten naar een openingsweekend, met een barbecue en alles.  
 
Heel veel enthousiaste reacties uit het publiek. Maaike gaat het op de begroting zetten.  
 
11.4 Combiweekcommissie 
Jeroen: Afgelopen combiweek was super leuk, iedereen heeft het overleefd. Lekker geskied, lekker met 
de heli gevolgen… Volgende combiweek is de eerste week van maart, in Valle d’Aosta.  
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Friso: En Roelant van Oss gaat waarschijnlijk mee! 
 
11.5 Feestcie 
Lotte: Het Lentefeest was in K-Sjot en dat was goed bevallen. Daar zal dus ook komende Dies zijn. De 
Feestcie heeft ook een aantal nieuwe leden, dus er is ook doorstroom, dus het gaat wel top! 
 
11.6 Kledingcommissie 
Lotte: Helaas geen nieuwe kleding dit jaar, maar nu wel een aantal nieuwe leden. Dus ik heb het grootste 
vertrouwen dat er komend jaar wel nieuwe kledingstukken zullen komen, want het leeft wel binnen de 
vereniging.  
 
11.7 Klimweekcommissie 
Zeb: De klimweek afgelopen zomer was ook geslaagd. Tijdens het Alpenweekend was er heel weinig 
sneeuw, waardoor er wat pogingen beteuterd naar beneden kwamen. De condities waren niet ideaal. Maar 
iedereen heeft het wel naar z’n zin gehad. De commissie is nog gezond, ondanks een klein financieel 
onenigheidje tegen het eind van het jaar. Die is opgelost en dat is allemaal goed afgelopen.  
 
11.8 Opleidingscommissie 
Loes: Dezelfde hoeveelheid cursussen georganiseerd. Wat wel wat anders was, was de trad-cursus, die 
niet elk jaar wordt georganiseerd. Er was zoveel animo, de helft was uitgeloot, dus dit jaar komt er ook 
weer een trad-cursus. Het gaat allemaal eigenlijk wel oké, en er werden al wel wat lange-termijnspunten 
genoemd waar de OC zich ook zorgen over maakt, zoals kader. Maar dat zal altijd blijven spelen, dus daar 
gaan we als bestuur ook mee aan de slag.  
 
11.9 Rock-In redactie 
Lotte: Alle stukjes zijn klaar, alleen is het boekje helaas nog niet af– door drukte van de commissieleden. 
Hiervoor was het een hele klein commissie, en dit jaar hadden we wat meer leden. Hij komt er wel aan, 
hij moet alleen nog in elkaar worden gezet. Er is nog geen datum, maar voor het einde van het 
kalenderjaar moet het lukken.  
 
11.10 Stuntteam 
Heleen: We hebben een ongelofelijk jaar gehad: heel veel activiteiten. Meer pietenstunt, de molen in 
Leiden, een theatershow… Het loopt allemaal op rolletjes. Dit jaar gaan er wel drie commissieleden weg: 
Rik, Berber en Iverna. Rik heeft er erg lang bijgezeten en heel veel gedaan, dus daar gaan we nog wel 
even een feestje voor geven– en voor de rest ook. Dus we gaan ook kijken naar vernieuwing en 
verjonging van het stuntteam.  
 
Hugo: Met het wegvallen van Rik valt er wel een cruciaal persoon weg. Dus vooral voor de veiligheid is 
het bijzonder belangrijk dat die gewaarborgd blijft als Rik weg is. Dus ik denk dat de relatie 
bestuur-stuntteam geïntensiveerd moet worden gedurende dit proces om de veiligheid te waarborgen, en 
ook de activiteiten op een ALV kritisch tegen het licht houden. 
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Heleen: Ik neem de rol van Rik dus over, dus ik ga dit jaar zeker m’n best doen voor alle 
kennisoverdracht.  
Loes: Als bestuur gaan we hier inderdaad ook mee bezig.  
 
11.11 NSKB-commissie 
Lise: Het NSKB wordt dit jaar georganiseerd in Sterk. We hebben wel moeite met de begroting, omdat 
Sterk heel duur is en ons niet echt nodig heeft. Hij is nu bijna rond, maar er is wel gedoe met kleine 
dingen kopen, omdat er geen budget voor is. 
 
11.12 Utrecht-Freyr 
Tara: Dat is helaas niet doorgegaan. De commissie is wat te laat opgestart en was vrij klein: er zaten 3 
oude leden in die eigenlijk wilden stoppen. Dit jaar wil ik wel een grotere commissie neerzetten en eerder 
opstarten.  
 
11.13 Lustrumcommissie 
Lotte: Dat is grotendeels al tijdens de HALV besproken. Er zijn superveel leuk activiteiten georganiseerd. 
Alleen ontbreekt nog een lustrumboek. Daar zijn Friso, Frits en Imme mee bezig. 
Friso: Hij is nu denk ik half-af. We moeten nog één of twee weekenden zitten.  
 
11.14 Decharge en installatie van commisieleden 
Lotte neemt de veranderende samenstelling van commissies door.  
 
Lotte: Zenne komt ook in de kascommissie.  
 
Lise: De sportklimcommissie is zo groot, omdat veel ervan trainers zijn, die een keer komen helpen. Een 
stuk of 4-5 zijn echt commissie. Het werkt heel goed zo.  
 
Tara: Over Move: degene die dat wil doen wordt bij een algemene groep geplaatst, dus vanuit de USAC 
zelf wordt er geen Move-project opgezet.  
 
Lise: Wordt er ook aan ouderejaars gevraagd of zij bij een commissie willen?  
Lotte: Vaak wordt het wel via Facebook en de nieuwsbrief gevraagd. En het is verder de taak van de 
commissieleden en de vice om ook ouderejaars te betrekken. Dat is misschien nog wel een puntje voor 
komend jaar. 
Iris: In mijn ervaring werkt het om eens in de zoveel tijd een mailtje rond te sturen naar alle leden over de 
commissies. 
 
Tara: Over de wintercoördinatoren: die zorgen eigenlijk voor de promo. Ik heb het er met Wouter over 
gehad en die zei dat het óf samen met het alpencommissariaat óf de combiweek kan, omdat die beter op 
de hoogte zijn.  
Friso: De Ab kan dat ook gewoon doen.  
Tara: Daar is dus niet een speciale commissie voor nodig.  
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De commissieleden worden gedechargeerd en geïnstalleerd bij de hamerslag. Het USAC-lied wordt 
gezongen.  
 
Thomas: Ik hoorde bij de NijSAC een vet goed idee: misschien komt er een TijgerCie. Misschien ga ik 
dat bij de hALV insturen.  
 
12 Kerstweek 

Loes: We gaan van 27 december tot 5 januari. De inschrijvingen gaan deze week open. En we gaan 
naar… De Calanques! 
 
Enthousiaste reacties uit het publiek. Het USAC-lied wordt gezongen.  
 
Hugo: 18 mensen, is dat inclusief kader?  
Loes: Ja.  
Hugo: En wat is gepland qua kader? 
Wichard: Qua SP-kader zitten we op dit moment al goed, we zoeken vooral nog multipitch kader.  
Hugo: Je kan niet een Kerstweek naar de Calanque doen met één multipitch-kaderlid. Dan verplicht je dat 
kaderlid om de hele week alleen multipitch kader te klimmen. Voor de Calanques heb je voor 18 mensen 
eigenlijk gewoon twee SKI’s multipitch nodig. Aan veel SKI’s SP heb je in dat gebied niet zoveel.  
 
Guus: Gaan jullie weer naar de camping? 
Loes: We willen naar een huisje.  
 
13 WVTTK 

Loes: Vorige ALV hadden we het over een inboedelverzekering voor de bus. Dat is niet haalbaar 
gebleken, dat wordt niet verzekerd. Het bestaat überhaupt niet. Verder: de Pnyx gaat verhuizen.  
Thomas: Doen we dan wel iets over het materiaal heen in de bus? 
Loes: Ja, dat is wel een hele belangrijke, om mensen daar ook op de attenderen.  
Lise: Misschien moet dat in de weekendmail? 
Loes: Die moet ook niet te lang worden, dan leest op gegeven moment niemand die meer helemaal. 
 
14 Rondvraag 

Heleen: We hebben het nog niet gehad over de conditietrainingen deze avond en dat vind ik nog wel een 
belangrijk punt. Afgelopen jaar heb ik dat vooral in m’n eentje getrokken en dat vond ik prima, maar niet 
super fijn. Daar wil ik komend jaar met het nieuwe bestuur intensiever naar gaan kijken. Ik heb al een 
enquête gemaakt voor de leden. Daarom nu ook de vraag aan de ALV: zouden jullie een conditietraining 
willen? Vooral voor de Alpen.  
 
Uit de zaal weerklinkt hier en daar een “ja”.  
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Loes: Hoe vaak wil je het gaan doen? 
Heleen: Ik wil echt een wekelijkse training maken. Eentje die echt geschikt is tussen de verschillende 
klimdagen in. Dat ‘ie effectief is voor een alpenconditie.  
 
Jeroen: Ik vind dat het niet kan dat de USAC niet een wekelijkse conditietraining heeft, want conditie is 
veiligheid in de Alpen.  
Lise: Hier hebben het er vorige week al uitvoerig over gehad.  
Frits: De conclusie toen was: er is geen animo voor.  
 
Verder veel succeswensen en veel plezieren. Ook bestuur 90 wordt bedankt voor afgelopen jaar.  
 
15 Sluiting 

Loes sluit de vergadering om 23:15. Het USAC-lied wordt gezongen.  
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