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1. Opening en agenda 
 
USAC-lied wordt gezongen. Lise begint met de mededelingen: Stichting Emma sluit om 12 uur ’s 
avonds. Het dak is nog niet gemaakt dus we mogen niet stampen. Op tafel ligt een lijst om USAC-
gadgets te kopen.  
 
Lise: We zijn er gisteren terecht op gewezen dat onze jaarverslagen nog niet online stonden. Dat is 
omdat ik het HR niet uit mijn hoofd ken en ik vergeten was die erbij te pakken vlak voor de ALV. Sorry 
daarvoor. We willen jullie nog de mogelijkheid geven om die nu door te lezen. Daar krijg je denk ik 
een minuut of tien voor.  
 
Hugo: We kunnen het denk ik beter behandelen voordat we de jaarverslagen bespreken. Ik stel voor 
om niet nu te gaan lezen, maar straks te bespreken hoe we het gaan doen.  
 
Lise: Ja dat is goed.  
 
Lisa: Ik wil eraan toevoegen dat de kascom duidelijk van tevoren heeft gecommuniceerd dat de 
jaarverslagen erop hoorden te staan.  
 
Lise: Dat heb ik dan niet door gekregen. Sorry. We bespreken het zometeen even. Als iedereen dat 
oké vindt.  
 
Hugo: Nog een vraag bij de mededelingen: wordt de vergadering opgenomen?  
 
Lise: Ja. Daar waren we nog mee bezig. De vergadering wordt opgenomen. Verder heb ik geen post in 
of uit ontvangen, dus we gaan door met de agenda.  
 
Hugo: Dan nog even voor de agenda. Voorafgaand aan de jaarverslagen wil ik het punt nog even 
bespreken wat het betekent dat de jaarverslagen er niet waren. Ik heb verder nog een agendapunt 
dat ik wil toevoegen. Het toelaten van de eerstejaars en hoe dat beleid loopt.  
 
Daarnaast nog het volgende: er is afgelopen introweekend in de bus ingebroken. Daarbij zijn spullen 
van een kaderlid in opleiding gestolen. Dat is heel vervelend, zowel voor het weekend als voor het 
kaderlid in opleiding. Die gaat daar veel geld op inleveren. Ik vind eigenlijk dat we daar als vereniging 
iets in tegemoet moeten komen. Het gerucht is dat die persoon in het volgende bestuur zit en dat 
het misschien fijn is om hierover iets te besluiten zo lang hij nog geen bestuurslid is. Graag zou ik dat 
ergens ook zien.  
 
Lise: Ik denk dat we dat na de pauze doen. Dan kunnen we er in de pauze nog even over sparren. 
  
Hugo: Lijkt me een goed idee. Dan zou ik ‘m voor de pauze zetten en dan kunnen we in de pauze nog 
onduidelijkheden bespreken. Dan kunnen we er na de pauze over stemmen.  
 
Annemarieke: Wilde je in de pauze briefjes maken?  
 
Hugo: Het is een beetje dubieus. Het is stemmen over een persoon, maar het is nog de vraag of 
erover gestemd moet worden.  
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Lise: Oké. Ik zet het punt van de inbraak voor de pauze. Dat andere punt over de eerstejaars: waar 
zetten we die?  
 
Hugo: Ik zou die bij het jaarverslag van de ab-actis zetten. Zo ver we aan de bespreking daarvan 
toekomen.  
 
Lise: Ja. Lijkt me een goeie.  
 
Lisa: Over de stukken nog even. Op de stukken die op de site staan stopt de agenda hier bij schorsing, 
maar het is een ALV – de Wissel en de Beleids-ALV. De Beleids-ALV had ook online moeten staan. En 
nog een stuk dat ik mis is het voorstel van het nieuwe bestuur. Ik vraag me af of jullie kunnen 
wisselen zonder dat stuk.  
 
Hugo: Ik vraag me ook af of er gewisseld kan worden met het ontbreken van de jaarverslagen. Er 
missen zoveel stukken… 
 
Annemarieke: Daarbij hoort het ook meegestuurd te worden met de uitnodiging. Alle stukken 
moeten meegestuurd worden met de uitnodiging en niet alleen een leuk plaatje.  
 
Hugo: Officiële uitnodiging is vooral officieel met agenda en stukken.  
 
Lise: Oké. Dankjewel. Dan bespreken we straks inderdaad even hoe we dat gaan afhandelen. Dat lijkt 
me het beste. Dan voor nu: de agenda is wat hier staat plus de dingen die we net besproken hebben. 
De inbraak van de bus bespreken we voor de pauze. En bij het jaarverslag van de ab-actis bespreken 
we de introductie van de eerstejaars. Zijn er mensen die nog iets willen toevoegen of opmerken aan 
de agenda? Nee? Dan gaan we door met de notulen van de HALV.  
 
Jullie hebben in de stukken de samenvatting van de notulen. Die heb je ook voor je als het goed is. 
Allereerst wil ik die graag even bespreken. Mochten er dan nog extra dingen zijn over de notulen zelf 
dan moeten we daar nog even naar kijken.  
 
Hugo: Dan moeten de notulen meegestuurd worden en niet de samenvatting.  
 
Friso: Bij de HALV hadden we het erover gehad dat het zonde was van het papier omdat de echte 
notulen zo lang zijn.  
 
Hugo: Ik ben er ook niet voor om het allemaal uit te printen, maar het gaat dan weer over het 
meesturen bij de uitnodiging. Dat je ze niet uitprint en dat ze beperkt gelezen worden, daar ben ik 
me van bewust.  
 
Lisa: Verder eventjes: heeft het zin om de samenvatting hier te bespreken?  
 
Lise: Ik wilde beginnen bij de samenvatting. Als mensen daar iets uit haalden wilde ik doorgaan naar 
de notulen.  
 
Lisa: Het is de vraag in hoeverre het nog besproken moet worden. Ik zou gewoon de notulen 
bespreken en verdergaan.  
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Lise: Yes. Dan wil ik inderdaad beginnen met het bespreken van de notulen van de halfjaarlijkse ALV. 
Die staat dus niet in je stukken, maar wel online. Zijn er mensen die hier iets over te zeggen hebben? 
Over de notulen in het algemeen? Nee?  
 
Er zijn geen op – of aanmerkingen op de notulen van de HALV. Lise keurt de notulen goed.  
 
 

2. Ontbreken jaarverslagen 
 
Hugo: Ik was gisteren de ALV’s aan het voorbereiden en dan mis ik het jaarverslag. Een jaarverslag is 
denk ik het belangrijkste stuk wat deze ALV besproken wordt. Misschien nog wel belangrijker dan de 
afrekening. We denken altijd dat geld het belangrijkste is, maar wat het idee is van een ALV is dat de 
leden in staat gesteld worden om het bestuur van de vereniging te controleren. Dat is de reden dat 
we hier zitten op een avond dat we ook hadden kunnen klimmen of bier drinken. Je moet ons de 
kans geven dat goed voor te bereiden anders kunnen we jullie er niet aan houden of je goed voor de 
vereniging hebt gezorgd. Dat moet volgens het HR twee weken van te voren. We dechargeren jullie 
als bestuur als we hebben gecontroleerd wat jullie hebben gedaan. Het in tien minuten lezen tijdens 
de ALV is daar niet de oplossing voor.  
 
Aanvankelijk dacht ik: ze presenteren het en dan kunnen we vragen stellen. Maar wat ik zelf over het 
hoofd heb gezien en waar Lisa mij op wees is dat ook het voorstel van het nieuwe bestuur niet is 
meegestuurd. Er is al eens een bestuur niet gedechargeerd met precies hetzelfde probleem. Ze 
hadden het alleen gepresenteerd op Bussum. Dus nu hebben we twee harde dingen: we kunnen 
jullie niet controleren en er is niet formeel meegedeeld wie het volgende bestuur is. Dus dat is 
eigenlijk waarom ik twijfel of jullie kunnen wisselen. Maar ik ben heel benieuwd wat de rest van de 
ALV vindt. Als we jullie zouden dechargeren als ALV zijn we in strijd met het HR bezig. Ook het 
instemmen van het nieuwe bestuur is feitelijk onwettig omdat je het HR schendt.  
 
Lise: Ik vroeg me wel af of het mededelen van het kandidaatsbestuur in de nieuwsbrief geldig is. Dat 
is wel naar alle leden gegaan.  
 
Hugo: Wat mij betreft is er nu zoveel met alle andere dingen die ook genoemd zijn dat ik een beetje 
van mening ben dat we vanavond moeten bespreken wat er te bespreken valt. Maar ik wacht ook 
even wat de rest vindt. Ik denk dat er vanavond nog een uitnodiging met complete agenda en 
stukken uit moet en dat we dan kunnen beginnen met te bespreken wat er nog over de jaarverslagen 
te zeggen valt. Dat er een uitnodiging uitgaat voor een nieuwe ALV is mijn voorstel. Maar ik zit hier 
niet alleen.  
 
Lise: Dankjewel Hugo. Ook bedankt voor het voorstel. Dat je niet alleen kritiek hebt maar ook komt 
met een voorstel.  
 
Lisa: Ik wilde instemmen met het voorstel van Hugo. Voornamelijk wilde ik toevoegen dat je als 
bestuur niet alleen leuke dingen organiseert maar dat je ook beschikking krijgt over erg veel geld en 
persoonsgegevens. Ook gevoelige persoonsgegevens. Volgens mij is het nu een onmogelijkheid om 
dan te wisselen.  
 
Zeb: Ik wilde toevoegen dat de nieuwsmail niet door alle oudere leden gelezen wordt wellicht.  
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Lise: Het was ook niet het goedpraten ervan maar meer een vraag aan jullie.  
 
Zeb: Ik ben ook niet zo van het regeltjes naleven wat dat betreft, maar dat is wel een overtuigend 
argument.  
 
Hugo: Wat mij betreft als het alleen het jaarverslag was geweest had ik het gezegd en kon je het hier 
uitleggen. Maar nu is het een optelsom dus dat ik daardoor toch een ander voorstel doe.   
 
Dominik: Ik sluit me daar inhoudelijk bij aan. Ik wil wel even zeggen dat het ontzettend sneu is voor 
het nieuwe bestuur. Die hebben hun avond vanavond ook. Dat verandert niks aan dit feit. Dus 
misschien even excuses aan hun want zij hadden inhoudelijk hun stukken wel op orde. Dat is erg 
jammer voor ze, maar de wissel kan nu niet.  
 
Lise: Dit is niet chill maar dat is een beetje onze eigen schuld. Ik denk dat dit wel een manier is 
waarop we dit kunnen gaan oplossen. Wel stel ik voor om bijvoorbeeld de financiële stukken al wel 
te doen omdat die er op tijd op stonden. Alles wat we hebben kunnen we gewoon doen. Dan kunnen 
we wat mij betreft het jaarverslag en het voorstel van het KB en het dechargeren van ons en 
installatie van het KB verschuiven.  
 
Hugo: Ik stel ook voor dat wat jullie in je jaarverslag hebben gewoon bespreken. Alles wat we nu 
doen scheelt weer tijd in een volgende vergadering die toch al krap genoeg gaat worden. Dan kun je 
volgende keer zeggen: het is besproken. Dan kijken of er nog vragen zijn en dan kunnen we die 
afhameren.  
 
Hugo: Dan kan vanavond de uitnodiging met de stukken eruit. De notulen vanavond erbij zetten is 
niet realistisch. Maar als het jaarverslag meegaat en de complete agenda, met in het kort erbij wat er 
vanavond is besproken; dat is wel realistisch.  
 
Annemarieke: Je kunt het ook nog wel op de site zetten.  
 
Hugo: Het gaat misschien ook niet helemaal over de twee weken.  
 
Annemarieke: Twee weken is een richtlijn. Officieel is het acht dagen.  
 
Lise: Binnen die acht dagen gaat wel lukken. In ieder geval met ons jaarverslag.  
 
Tara: Even voor mezelf; de Beleids-ALV van volgende week gaat dan niet door? En dan over twee 
weken alles wat vandaag niet lukt en de Beleids?  
 
Lise: Uhm ,dat is al over een week!  
 
Hugo: Ik zou ‘m wel laten staan.  
 
Lise: Dan beslissen we nu met de ALV dat een week genoeg zou zijn?  
 
Lisa: Je hebt volgens de statuten acht dagen. Als je het vanavond stuurt… Van tevoren moet je alles 
sturen volgens de statuten. Als je het vanavond stuurt heb je het zeven dagen van tevoren gestuurd. 
Ik vind dat gezien de situatie acceptabel. Als je nu een mail stuurt naar de leden wat er is besproken 
en wat er fout is gegaan, dan gaat volgende week gewoon door.  
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Lise: Op het moment dat iedereen die hier is daarmee instemt dan kunnen we dat doen. Is er iemand 
die het er niet mee eens is?  
 
Loes: Ik ben er niet tegen, maar de Florin is maar open tot twaalf uur. Kunnen we niet eerder 
beginnen?  
 
Hugo: Als dat mag… 
 
Lise: Gaan we het straks even over hebben.  
 
Dominik: Als het niet lukt die avond moet je die avond nog wel de vergadering schorsen en nog een 
vergadering doen een week later.  
 
Lisa: Ik wilde nog zeggen aan het KB: laat de fiscus en HSHG hun begrotingen presenteren aan de rest 
van het bestuur. Ben maximaal voorbereid. Zodat er geen moeilijke vragen komen. Dan kost het 
weinig tijd.  
 
Annemarieke: Dus vanavond vijf voor twaalf een mail eruit?  
 
Lise: We gaan heel hard ons best doen. Dus vanavond een mail eruit met alle stukken en de 
uitnodiging. Dan presenteren we vandaag alles wat we hebben bedacht, behalve de bestuurswissel. 
Dan kunnen jullie dat volgende week meenemen. We gaan wel stemmen over de financiële stukken 
en de commissies.  
 
Annemarieke: En wanneer komen dan de notulen van deze vergadering?  
 
Friso: Alleen een samenvatting kan ook?  
 
Dominik: Je kunt nog een kleine attentie geven wat er vanavond besproken is en die in de mail doen.  
 
Hugo: En het stuk van waarom we dit zo doen kun je wel duidelijk meegeven in de uitnodiging.  
 
Lise: Dankjewel voor deze feedback. Sorry, ook aan het KB, dat het niet gegaan is zoals het zou 
moeten. Maar ik denk dat we op deze manier een goede oplossing hebben verzonnen. Ja? Is er nog 
iemand die hier nog iets over wil zeggen of wil vragen? Nee?  
 
Thomas A: Staat in het witboek van het nieuwe bestuur dat ze de statuten en het HR goed lezen? Ik 
heb het idee dat dat niet altijd goed gebeurt.  
 
Lise: Volgens mij wel in die van de praeses. Goed. Dan wil ik starten met de jaarverslagen die wel op 
de website stonden maar die jullie waarschijnlijk nog niet hebben gelezen. We zullen kort vertellen 
wat daar in staat.  
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3. Jaarverslag bestuur algemeen 
 
Lise: We begonnen dit jaar zoals elk bestuur met een beetje knikkende knieën en niet wetende wat 
we precies moesten doen. We begonnen met de supergave lustrumweek. Die was ook goed 
georganiseerd. Onder andere met de rollerdisco. Die was heel leuk, maar… 
 
Barbara: Josine heeft er nog steeds last van. [Josine was destijds op haar hoofd gevallen en had een 
hersenschudding.] 
 
Lise: Ons jaar ging verder met kerst naar Corsica. Wat een heel tof tripje was. Iedereen heeft zich 
daar vermaakt. Veel mensen zijn ook verder gekomen in hun kaderopleiding. Daar komen we zo 
meteen nog op. Natuurlijk hebben we ook veel coole borrels gehad. We zijn van een naar twee 
borrels per maand gegaan. Daar zal Lotte ook nog wat over zeggen. Dit heeft als gevolg dat we van 
Marktzicht wat extra sponsoring krijgen omdat we vaker komen. Dat zal Lotte ook nog toelichten.  
 
De trainingen stonden ook in het algemene bestuursbeleid. Over hoe we die gaan aanpakken? Dat is 
soms nog een beetje een heikel punt. Conditietraining hebben we met de trainers besloten niet meer 
te doen. Misschien kunnen we er nog wel een andere vorm aan geven, maar komend jaar hebben we 
de zaal niet gehuurd van Olympos.  
 
Iris: Over de conditietraining: volgens mij is niet duidelijk naar de leden gecommuniceerd dat het 
afgelast zou worden. Ik heb het alleen meegekregen via een oude appgroep van de conditietraining. 
Ik vind het wel belangrijk dat zulke grote beslissingen worden gecommuniceerd. Dat moet wel 
gedeeld worden met de leden.  
 
Lotte: Het is tijdens de vorige ALV besproken.  
 
Iris: De conditietrainers wisten niet van dat besluit.  
 
Tara: Ik heb het uiteindelijk via Heleen definitief te horen gekregen.  
 
Zeb: Ik vind het wel gek dat het voor sommigen niet duidelijk was, want ik ben conditietrainer en wist 
het wel gewoon.  
 
Tara: Hoe dan ook; communicatie niet helemaal volledig.  
 
Hugo: ik vraag me wel af hoe groot de beslissing is. Hoewel het jammer is dat lange tradities soms 
om zeep gaan, herinner ik me van mijn bestuursjaar dat het een matig rendabele activiteit was.  
 
Iris: Ja, ik snap de beslissing…  
 
Lise: Ja. Maar inderdaad wel iets om los te communiceren.  
 
Lisa: Het is niet alsof het er ineens niet meer is. Er staat bij de uitleg van de financiën dat 
conditietraining is geschrapt maar dat kun je ook toevoegen aan de uitleg bij de stukken waarom.  
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Elisabeth: Ik kreeg wel vragen waarom conditietraining niet doorging. Dus dat is het een beetje.  
 
Lisa: als die mensen eerder waren gegaan hadden we geen probleem gehad.  
 
Lise: Dit puntje ga ik dan afsluiten. We gaan zorgen dat het goed gecommuniceerd wordt naar de 
leden. Er was te weinig animo. We hebben dat met Heleen en de andere conditietrainers besproken. 
Ze vonden het jammer maar het is niet anders.  
 
Maaike: Ik vind het wel goed dat jullie dit besluit eindelijk genomen hebben.  
 
Lise: Dan de techniektraining: die is natuurlijk vorig jaar onder de begeleiding van het vorige bestuur 
gestart. Die hebben een beginnerscursus gegeven. Helaas is de gevorderdencursus in het voorjaar 
toen niet goed van de grond gekomen. Nu zit ik in de techniekcommissie met veel anderen erbij. We 
zijn druk bezig een gevorderdentraining op touw te zitten, met veel eerstejaars die daar druk mee 
bezig willen en die dat ook op kunnen zetten. Ik ga ervan uit dat dat goed gaat komen dit jaar. 
Hadden we nog meer trainingen dit jaar?  
 
Lotte: We hadden een bouldertraining.  
 
Hugo: Voor het volgende bestuur; moedig mensen vooral aan dat mensen die trainer willen worden 
ook opleidingen volgen.  
 
Dominik: Is geprobeerd maar dat is nog niet echt gelukt.  
 
Lise: We hebben het bij de vergadering er ook over gehad. Derek heeft de training gedaan en die zei 
dat het vooral is voor groepen kinderen.  
 
Zeb: Ik heb het ook gedaan en dat klopt.  
 
Lise: De cursus is niet voor onze doelgroep.  
 
Lotte: Ik heb ook actief gevraagd of mensen trainingen wilden volgen maar daar werd ook niet op 
gereageerd. 
 
Lise: Het wordt ieder jaar gevraagd maar als er geen animo is… 
 
Maaike: En met de trainers nu? Is het makkelijk om ze te vinden?  
 
Lise: In principe zijn Ferd en ik nu de kartrekkers van die commissie. Tot nu toe gaat het erg goed. Ik 
verwacht er tot de Kerst geen problemen mee. We hebben een team van acht.  
 
Maaike: Het is weleens een probleem geweest met te weinig trainers.  
 
Dominik: Een suggestie over training in het algemeen: bij een bouldertraining zou het heel nuttig zijn 
om eens aan een valtraining te werken. Er zijn veel enkels die onnodig breken.  
 
Lise: Dat gaan we ook implementeren in de eerstejaars boulderavond was het idee. Om daar een kort 
moment valtraining te geven. Dan hopen we dat iedereen dat gaat leren.  
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Maaike: Hebben jullie ook ideeën om trainingen langdurig vol te houden?  
 
Lise: Daar moeten we het met elkaar nog over hebben. Maar ik denk dat als het nodig is het nog bij 
de techniekcommissie komt.  
 
Maaike: Ik heb nog wel ideeën.  
 
Lise: Daar hebben we het zo in de pauze even over.  
 
Dan hebben we natuurlijk ook nog een hele mooie alpencamping gehad. Met zo’n 70 USAC’ers, wat 
TSAC’ers, en ook nog een ZeeSAC’er. Wat erg gezellig was. Jammer dat er niet veel multipitches te 
doen waren. Maar voor zowel sportklimmen, boulderen als alpinisme was er genoeg te doen. We 
kunnen als bestuur goed terugkijken op dit jaar - behalve dat we de stukken niet hebben 
aangeleverd.  
 
Verder zijn we dit jaar ook veel bezig geweest met veiligheid. Daar kom ik met mijn stuk ook nog 
even op terug. Stond niet in het beleid maar zijn we wel veel mee bezig geweest.  
 
 

4. Jaarverslag praeses 
 
Lise: Dan komen we bij mijn eigen jaarverslag. Ik ben in mijn beleid begonnen met dat ik misschien 
een meerjarenplan wilde opzetten. Of wilde kijken naar de noodzaak van een meerjarenplan. We 
hebben het bekeken met de adviescommissie en wat andere gegadigden. Er is toen besloten binnen 
die groep dat een meerjarenplan zoals bijvoorbeeld de NSAC dat nu heeft voor de USAC niet nodig is. 
Maar dat er wel twee punten zijn waar een langetermijnvisie handig is.  
 
Dominik: Wie zijn de adviescommissie?  
 
Lise: Marien, Vera en Jop. Lonneke was erbij vanwege Olympos. Dat waren de mensen die ik 
daarvoor heb gesproken. Die gaven allemaal aan dat het goed is een langetermijnvisie te hebben 
maar dat het geen verslag hoeft te worden. Maar dat het op de punten van veiligheid en financiën 
goed is om een plan te hebben. Ik heb Lara voorgesteld samen met Jordi en de kascom te kijken naar 
een financiële richtlijn. Met de OC is besproken – Marien was daar ook bij – om meer aandacht te 
hebben voor veiligheid in de cursussen. Het witboek van de OC zou het meerjarenplan van veiligheid 
kunnen zijn.  
 
 

4.1 Veiligheid 
 
Lise: Dat is wat we daar besproken hebben. Dat is ook belangrijk voor toekomstige voorzitters en 
besturen om naar te kijken.  
 
Dominik: Ik ben het niet met Mariens inschatting eens. Ik denk dat je veiligheid veel breder moet zien 
dan de cursussen. Niet alleen het witboek van het OC. Ik zie het liever bij het bestuur, 
verenigingsbreed, en in de cultuur. En niet bij de OC enkel in de cursussen.  
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Lise: Ja. We zijn ook nog met het bestuur gaan zitten over hoe we dit kunnen doen. We hebben met 
de OC besproken dat er een stuk op de website komt over wat je moet doen met ongelukken en 
bijna-ongelukken. Dat willen we verder trekken naar een forum of iets om te praten over wat er is 
gebeurd.  
 
Hugo: Ik wil hetzelfde punt maken als Dominik. Veiligheid hoort niet enkel bij de OC. Een van de 
dingen die ik in mijn bestuursjaar heb geroepen is een voorbeeld waar het blijkt dat het niet alleen 
aan de OC is: we hebben op Bussum jarenlang aangemoedigd dat er op zondag bij introweekend 
geklommen kan worden. Vanuit veiligheidsoogpunt lijkt me dat geen goed idee. Iedereen heeft tot 
vier uur ’s nachts veel te veel bier gedronken. Gaan we dat aanmoedigen om dan te klimmen? Ik vind 
dat een dubieuze veiligheidsoverweging.  
 
In mijn jaar heb ik gezegd dat ik liever heb dat er niet geklommen wordt door de USAC. Je kan het 
niet afdwingen maar heb geprobeerd het te ontmoedigen. Zo hebben we meer voorbeelden – zoals 
de Alpenweek – die buiten de OC omgaan. Daar is de veiligheid echt heel belangrijk. Het lijkt me 
evident dat veiligheid veel breder ligt dan de OC. Ik die verantwoordelijkheid niet afschuiven op de 
OC.  
 
Friso: Ik had een vrij lang veiligheidshoofdstuk in het Alpenboekje.  
 
Hugo: Heel goed.  
 
Lotte: We zijn er tijdens ons bestuursjaar ook tegenaan gelopen. Geloof wel dat het belangrijk is voor 
de USAC om een veiligheidsbeleid te hebben. Of het in een meerjarenplan past dat is een ander 
verhaal.  
 
Hugo: Weet ik ook niet hoor. Als het maar niet alleen bij de OC ligt. Dat is duidelijk.  
 
Lise: We hebben dit jaar de ongevallen ook bijgehouden.  
 
Friso: Ik heb ook veiligheidsrichtlijnen geschreven. Die heb ik naar de OC gemaild. Ik wacht even wat 
zij daarvan vinden. Dan kunnen we dat op de website zetten.  
 
Jordi: Je spreekt het een beetje uit alsof je dit nog moet doen. Is dit dan voor het volgend bestuur?  
 
Lise: Dat is een goeie. Friso is op dit moment daar nog mee bezig. Hij gaat dat nog afmaken. Het is 
denk ik wel goed om daar nog met jullie voor te zitten.  
 
Friso: Concreet heb ik een stuk wat direct op de website kan, maar ik wil wel wachten op anderen om 
daar nog naar te kijken en kritiek op te geven.  
 
Jordi: Oké, maar het ligt dus bij jullie. Maar als wij dus bestuur worden dan… 
 
Lise: Ja. Dat gaan we bespreken.  
 
Lisa: Ik hoor dingen vallen over ongevallen en ongevallen op de website. De NSAC is hier mee bezig. 
Die heeft een tweejaarlijks ongevallenoverleg.  
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Lise: Dit hebben we ook besproken met de NSAC. De afspraak met de NSAC is dat alle klimongevallen 
die wij van onze klimmers registreren naar de NSAC sturen. De NSAC kan dan een database 
samenstellen over welke ongelukken er binnen de SAC-wereld gebeurd zijn. We willen het binnen de 
USAC niet alleen melden maar er met elkaar over hebben hoe we kunnen voorkomen dat ongevallen 
gebeuren.  
 
Lisa: Hoe wil je het er met elkaar over hebben en in wat voor setting?  
 
Lise: Nu denken we erover om er een soort forum van te maken. Op de website waarbij iedereen 
ongevallen en bijna-ongevallen erop kan zetten. En dat iedereen daar feedback op kan geven.  
 
Lisa: Denk je niet dat mensen zoals Richard Brinkman daar dan heel veel gaan spuien… 
 
Lise: Ja, we moeten kijken hoe we het precies doen. Bij alle ongevallen waarvan we nu gehoord 
hebben zijn we met een of twee bestuursleden gaan zitten om een ongevallenrapport op te stellen 
met de betrokkenen. We hebben met hen besproken wat er precies gebeurd is en hoe we het in de 
toekomst kunnen voorkomen.  
 
Dominik: Nog even aanhakend op het punt van Lisa; bij de ongevallendiscussie met de NSAC moet je 
ook wat te vertellen hebben. Dus met een forum of wat dan ook moet je zorgen dat het normaal 
wordt dat je ongevallen bespreekt. Dat is eigenlijk belangrijker dan wat daar inhoudelijk wordt 
besproken.  
 
Lisa: Ja mee eens.  
 
Lise: Dat is een goede toevoeging.  
 
Pier: Denken jullie dat mensen zo’n forum echt gaan gebruiken? Je zou ook kunnen overwegen 
ongevallen bij een klimavond mede te delen. Je wilt het vooral aan de leden overbrengen.  
 
Lise: We gaan het meenemen. En het erover hebben.  
 
Hugo: Bij gebrek aan lezingen kunnen we ook een ongevallenavond houden?  
 
Lise: Dat is een goeie. Daar hebben we het met de OC over gehad.  
 
Hugo: Ik ben er erg voor.  
 
Lise: Dat hebben we geprobeerd. Maar het is een goeie om nog een keer te proberen.  
 
Maaike: Ik heb inderdaad met zo’n forum dat je er maar net naartoe moet gaan. Het is ver van je 
bed. Je moet er maar net naartoe gaan.  
 
Pier: Daarom suggereer ik de hal.  
 
Friso: We hadden het erover dat als mensen echt iets doms doen je ook moet kijken hoe je dat 
brengt. Als het op een weekendje gebeurt weet iedereen direct wie dat is.  
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Hugo: Daarom moet de cultuur zijn dat mensen het zelf kunnen vertellen en ervan leren.  
 
Zeb: Het is inderdaad een cultuurding. Denk dat zo’n forum als kennisdatabase kan werken. Dan zie 
je veelgemaakte fouten. Maar in de cultuur moet zitten dat je het met elkaar kunt bespreken. Ook als 
het voor lastige emotionele situaties heeft gezorgd binnen de groep waarin het ongeval is gebeurd. Ik 
denk wel dat juist in de OC er veel kan worden gedaan binnen de alpiene cursussen en 
sportklimcursussen een standaardisering van het rustig bespreken van alles wat fout gaat. Maak een 
overzicht van wat veel gebeurt in een NSAC-database.  
 
Dominik: Alleen is de OC er alleen voor sportklimcursussen. Alpiene cursussen is weinig van bekend 
bij de OC.  
 
Lise: Ik stel voor dat we met de OC kijken of er een praatavond georganiseerd kan worden. Dan 
kunnen we ook opnemen hoe we dit precies willen doen. Willen we een forum of niet? Dat kan 
daarin ook besproken worden. Dan hebben we vanuit de vereniging ook meer input. Ik wil het niet 
nu voorleggen want dat gaat lang duren.  
 
Hugo: Nog een laatste punt; zorg ervoor dat het kader bij de NKBV ook hun punten krijgt.  
 
Lise: Dit wilde ik nog zeggen; we zijn dus ook bezig op klimongevallen.nl. Er zijn dit jaar twee 
rapporten opgezet. Niet fijn wat er gebeurde maar wel goed dat mensen het erop zetten. NSAC zegt 
dat je het er ook op moet zetten als je je enkel hebt verstuikt. Alles wat gebeurt aan bijna-ongevallen 
kan er ook op.  
 

4.2 Vervolg jaarverslag praeses  

 
Lise: Dan iets wat alle voorzitters elk jaar doen: contact houden met externen. Zo hebben we goed 
contact met FysioDomstad. Die werden dit jaar 5 jaar. Lachworkshop gehad en een borrel. Daarnaast 
hebben ze een lezing gegeven over blessurepreventie. Ze willen het liefst twee lezingen in het jaar 
geven. Dat kwam dit jaar niet uit. Maar aan het KB: dit kunnen jullie ook meenemen. Op het NSKB 
komen ze ook een workshop geven.  
 
Met de NKBV hebben we ook veel contact gehad. Er is getracht een jurycursus te organiseren. Er was 
helaas geen animo voor. Erg jammer, maar blijkbaar geen animo. Verder is er een aantal mensen 
kader-in-opleiding op leermoment geweest bij de NKBV om ervaring op te doen. Ik denk dat dit voor 
kader-io’s heel nuttig is. We hopen dat deze samenwerking verder goed blijft gaan en misschien ook 
wel groter kan worden.  
 
Verder ben ik actief geweest met de organisatie van de actieve-ledendag op museum Sonnenborgh 
met professor Zeb. Dat was heel leuk en volgens mij heeft iedereen veel geleerd. En daarnaast heb ik 
meegedaan aan de USAC-wedstrijd.  
 
Ik heb een ontzettend leuk jaar gehad. Mede dankzij de rest van het bestuur. Die wil ik graag 
bedanken. Zijn er vragen voor mij?  
 
Iris: Het bestuur managen; hoe heb je dat ervaren?  
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Lise: Ik denk dat het wel heel goed is gegaan.  
 
Frits: Het was wel een beetje op ’t randje.  
 
Lise: Ja, zeker. Ik heb wel op ’t randje geleefd dit jaar. Letterlijk soms. Maar het was soms moeilijk. 
Het zijn vijf hele interessante personen. Maar ook hele fijne personen om mee samen te werken. En 
iedereen wil graag helpen. Als er iemand – Frits bijvoorbeeld – over ’t randje gaat, kan iedereen alle 
zeilen bijzetten om te helpen. Dat is goed gelukt.  
 

4.3 Contract Olympos  
 
Dominik: Ik heb nog een vraag over Olympos. Hoe is het contact?  
 
Lise: Ralf is een ramp maar Kees is oké om contact mee te hebben. Het contact verloopt redelijk nu. 
Ik heb wel contact met ze over het verlengen van het contract. Het contract is nog niet verlengt na 
heel vaak proberen en zelfs langsgaan. Nu krijg ik wel contact met Kees om dat te regelen. Het 
contract met Kalymnos bedoel ik dan; het bouwen van routes. Dat moest verlengd worden.  
De afspraak is dat de USAC een aantal routes bouwt.  
 
Hugo: De afspraak is dat er dertig pitches per jaar worden gebouwd. Een pitch is een route op de 
korte wand. De lange wand telt als twee pitches. Het waren er zestig. Dat hebben we gehalveerd. In 
ruil krijgen we dertig wanddeeluren.  
 
Lise: Ja. Ik heb ook contact gehad met bouwers zoals Derek. Kalymnos is tevreden met hoe dat nu 
gaat.  
 
Annemarieke: We halen die dertig toch nooit?  
 
Lise: Ik heb tijdens de wedstrijd aan Ralf gevraagd wat hij precies wilde. Hij zei: “ik wil zestien routes 
en dan is het goed.” Die zijn ook gebouwd. Zo is het gegaan.  
 
Maaike: Is het contract nu al wel verlengd?  
 
Lise: Het is nog steeds officieel niet verlengd. Maar binnenkort moeten we sowieso met ze gaan 
zitten vanwege de verlenging van het Olympos-contract. Daar gaan we het een andere keer nog over 
hebben. Daarover heb ik nu contact met ze om erachter te komen of ze al verandering hebben zodat 
we dat van tevoren kunnen bespreken. Ralf begreep niet wat ik wilde. Hij dacht dat ik het over 
Kalymnos had. Ik heb daar vanmiddag een mail over gehad. Ze zijn ermee bezig.  
 
Dominik: Heb je al wel iets van info over of er iets gaat veranderen?  
 
Lise: Nee nog niet. Daarom had ik die mail gestuurd.  
 
Maaike: Het is niet zo dat het contract na vier jaar stopt. Het wordt stilzwijgend verlengd.  
 
Lise: Ja, maar we willen weten of er veranderingen komen en hoe we daarmee omgaan.  
 
Hugo: Over dat stilzwijgend verlengen?  
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Lise: Stond er niet in. Maar wel goed want Ralf is zo moeilijk te contacteren.  
 
Zeb: Ik heb meestal niet zoveel moeite met Ralf bereiken. Dus als het volgend bestuur Ralf wil 
bereiken kan ik daarmee helpen.  
 
Lise: Dankjewel voor deze toevoeging. Ik denk dat het met Loes – die daar werkt – ook al sneller gaat. 
Dat was mijn jaar.  
 

4.4 Vervolg jaarverslag praeses  
 
Thomas A: Nog een vraagje: heb je nog gedacht over professionalisering van het bestuur?  
 
Lise: Als in of ik cursussen heb gevolgd?  
 
Thomas A: Of bepaalde methodieken gebruikt om het bestuur te managen?  
 
Lise: We hebben bij de Sportraad en Vidius cursussen gedaan over het managen van het bestuur. 
Interessantste vond ik dat ieder jaar wel een studentbestuur een of twee burn-outs heeft. Heb 
geprobeerd dat te voorkomen door ook veel leuks te doen met bestuur en iedere vergadering een 
nieuw spelletje mee te nemen.  
 
Lotte: We hebben wel een burn-out.  
 
Lise: Ja. Ik weet het. Maar ik heb hard geprobeerd om de werklast te verdelen. En ik heb geleerd met 
mensen om te gaan. Wat heel fijn is. Op een ander niveau. Het werkt wel anders wanneer je een 
bestuur moet managen. Dan denk ik dat we door kunnen naar het jaarverslag van de vice.  
 
 

5. Jaarverslag vice-praeses 
 
Lotte: Ik ging er met volle moed tegenaan vorig jaar. Super enthousiast in een keer. Lustrum en dies 
direct. Aan van alles en nog wat begonnen. Dat ging iets te hard. Aan het einde ben ik qua werkdruk 
wat afgenomen. We begonnen met het lustrum. Dat is tijdens de HALV al uitvoerig aan bod 
gekomen. Dat was super geslaagd. Uiteindelijk heeft de commissie een hele leuke week neergezet. 
Ondanks de begrotingsdebacles die erbij hoorden.  
 
Verder stond in mijn beleid dat ik met CleanClimber aan de slag wilde. Samen met de HSHG heb ik 
dat georganiseerd. We hebben 500 kilo afval opgeruimd.  
 
Verder merkte ik dat er binnen de vereniging naar mijn mening noodzaak was voor 
vertrouwenspersonen om de vereniging niet alleen fysiek maar ook sociaal veilig te houden. Dat 
waren eerst Wouter en Lonneke. Dat zijn nu Benjamin en Nika. Die studeren allebei psychologie. Ze 
kunnen binnenkort een cursus volgen bij de Sportraad. We kijken even hoeveel dat gaat kosten.  
 
Annemarieke: Maakt niet uit.  
 
 



16 
 

 
 
Tara: Benjamin heeft geen behoefte aan de cursus, Nika wel.  
 
Lisa: Bij het vorige voorzittersoverleg bij de NSAC zijn vertrouwenspersonen ook besproken. Toen 
was het idee om de NKBV te vragen. Om die telefoonnummers op de site te zetten.  
 
Friso: Die staan erbij op de website.  
 
Lotte: De reden waarom we dit zo besloten hebben is omdat we met personen die eventueel een 
vertrouwenspersoon wilden gebruiken te vragen wat prettig zou zijn in de situatie. Die wilden 
eigenlijk iemand in de vereniging die precies weet wat er gaande is. En niet iemand aan de telefoon 
die je niet kent. 
  
Stel je wil dat wel: dan kun je daar alsnog contact mee opnemen. Maar hou het liever gewoon dicht 
bij huis.  
 
Barbara: Vorig jaar weet ik dat het andere personen waren. Hoe zijn het deze nieuwe personen 
geworden en hoe is daarover gecommuniceerd?  
 
Lotte: Het is in de nieuwsbrief gecommuniceerd. Daarnaast is gekeken wie geschikt zou zijn en een 
beetje in de vereniging zit maar niet in alle commissies actief is. En wie benaderbaar is. Daarnaast 
hebben deze personen zich ook vrijwillig gemeld omdat ze dit belangrijk vinden en graag willen doen.  
 
Hugo: Is er gebruik van gemaakt?  
 
Friso: Als het goed is niet.  
 
Lotte: Vertrouwenspersonen communiceren alleen absoluut noodzakelijke met het bestuur. Als 
degene niet wil vertellen aan het bestuur zeggen ze het ook niet.  
 
Hugo: Nee maar het is goed om er een beeld van te hebben.  
 
Lise: Tot nu toe dus nog niet gelukkig. Maar mocht er iets zijn ga naar de vertrouwenspersoon toe. 
We willen net als met de veiligheid dat eraan gewerkt kan worden.  
 
Iris: Ik vond het goed wat er op de site staat, dus complimenten. 
 
Lotte: Dankjewel.  
 
Verder zijn er vier lezingen geweest. FysioDomstad heeft een lezing gegeven. Jesse van Rietvelden, 
en Roeland van Oss. Die laatste was lastig te scoren maar blij dat het is gelukt. Bij Marktzicht 
borrelen we nu twee keer per maand. 75 euro extra! Joehoe!  
 
In het contract met Marktzicht is het nu vastgelegd voor een jaar. Sjouk heeft aangegeven dat als het 
goed gaat hij het bedrag eventueel op wil hogen, maar daarvan zijn we nog niet zeker. We kunnen 
het contract halfjaarlijks opzeggen. Stel het komende bestuur ziet het toch niet zitten kunnen we 
terug naar een keer per maand borrelen.  
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Dominik: Ik zie dat Roeland van Oss zich goed heeft laten betalen voor de lezing. Hoe is dat contact 
gegaan? Het is ook een soort reclame-opportunity voor hem. Stuurde hij een bedrag en zeiden jullie: 
“Prima”? Of hoe is dat gegaan?  
 
Lotte: Dat is een beetje hoe het is gegaan. Ik heb het ook aan Sara gevraagd en die zei dat dit ook een 
normaal bedrag was. Heb ook gevraagd hoeveel Siebe van Hee vroeg bijvoorbeeld. Wat ik eruit kreeg 
is dat Roeland nog relatief goedkoop was.  
 
Thomas A: Ja, maar met Siebe ga ik niet op Alpencursus.  
 
Dominik: Voor Roeland moet je er rekening mee houden dat hij het nodig heeft om klanten te 
winnen.  
 
Lise: Misschien voor de volgende keer iets om rekening mee te houden.  
 
Hugo: Hoeveel zou Siebe zijn?  
 
Lotte: Siebe vroeg in eerste instantie 800 euro. Hij doet het nu voor 500 euro. Hij komt in ieder geval. 
Tara is daarmee bezig.  
 
Hugo: Nog een vraag over het nieuwe contract met Marktzicht; heeft een van de juristen 
meegelezen?  
 
Lise: Nee.  
 
Hugo: Dat is een tip voor ieder komend bestuur; laat bij ieder contract even een jurist meelezen. We 
hebben een aantal juristen in de vereniging die graag even meekijken. Anders mis je vaak toch iets.  
 
Lise: Ik zal ‘m ook in het witboek opnemen. Uit het contract zijn nu wel wat veranderingen gedaan 
met Marktzicht, dus dit is een goed punt.  
 
Tara: Is er een lijstje van mensen die je als jurist kan benaderen?  
 
Hugo: Dat moet je even rondvragen.  
 
Lise: Vraag Hugo, dan vertelt hij het lijstje. Goed. Laten we doorgaan. Dan gaan we door naar de ab-
actis.  
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6. Jaarverslag ab-actis 
 
Friso: Dit heb ik gedaan dit jaar [Friso toont plaatje van de nieuwsbrieven]. Ik ben dit jaar ook veel in 
de Alpen geweest. Met de combiweek en de klimweek. Ben ook op Corsica geweest. 
Voor de rest ben ik bezig geweest met de klimongevallen. Ik heb een veiligheidsstukje geschreven 
voor op de website. Of we dat forum doen op de site moet nog even blijken. Op de site is er nu ook 
een databeleid voor commissies. En een AVG-knopje op je profiel. Er staat “verplicht” boven. Je kunt 
er nog omheen helaas, maar de basis is er. Met deze knop ga je akkoord met het privacy-beleid op de 
site.  
 
Verder ben ik veel bezig geweest met activiteiten. Onder andere de reünie. Dat vond ik een erg leuke 
activiteit.  
 
Hugo: Daarover. Wat is er met het Duracell-konijn [dat Tara kreeg van haar moeder tijdens de 
reünie]?  
 
Tara: Ik wil er graag vanaf.  
 
Hugo: We moeten eens afspreken met een ALV wat we met dat konijn doen en hoe je hem uitgereikt 
krijgt. Daar moet iets mee.  
 
Lise: Ja Tara.  
 
Friso: Afgelopen weken ben ik vooral bezig geweest met eerstejaars bijstaan waar ze vragen hebben. 
De eerstejaars halen wel m’n jeugd weer boven. Ik heb ineens heel veel vrienden van negentien jaar 
en achttien jaar. Dan moet je ineens weer heel lang gaan stappen. Ik trek dat helemaal niet meer.   
 
Nog wel heel belangrijk: mijn geheime beleid. Daar zijn we ook nog mee bezig. Aanstaande zondag is 
er een petanque-toernooi. Ik hoop dat jullie allemaal komen en De Stalen Bal bijstaan. Er wordt ook 
gekuppt. 
 
Twee dingen waar ik nog mee bezig ben: de lustrumboekcommissie kwam niet van de grond. Bijna 
alle stukjes zijn er, maar het boekje moet nog in elkaar worden gezet. Daar ben ik nu mee bezig met 
Imme om dat te doen. De helft is nu in elkaar gezet. Nog niet alle commissies hebben een stukje 
gestuurd. Als je in een commissie zit en je wil nog een stukje sturen, doe dat.  
 
Tara: Weten we welke commissies we nog missen?  
 
Friso: Ik heb alleen stukjes van de feestcie en de accie.  
 
Lotte: Ik heb er ook nog een aantal.  
 
Friso: Dan heb ik dat verkeerd gezien.  
 
Voor de rest moet ik deze ALV nog gaan uittypen. Robin moet er ook nog een uittypen, dus dan gaan 
we lekker ALV’s uittypen. Voor nu vast houdoe en bedankt.  
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6.1 Aannemen eerstejaars  
 
Annemarieke: Ik wilde nog even wat vragen over het aannemingsbeleid. Er zijn eerstejaars 
aangenomen die geen student meer zijn en ook niet bij een andere SAC lid zijn geweest. Die zijn 
afgestudeerd en worden dan nog lid bij de USAC. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. We zijn een 
studentenvereniging. Eerste filter moet zijn of mensen studeren ja of nee. Zo niet, kunnen ze geen lid 
worden van de USAC.  
 
Maaike: Ben ik het mee eens.  
 
Annemarieke: Je kan alleen de vereniging jong houden als je nieuwe studenten aanneemt.  
 
Dominik: Belangrijk is om te weten hoeveel mensen er hebben aangemeld en hoeveel er zijn 
toegelaten.  
 
Annemarieke: Ja. Dat is het. Er waren veel aanmeldingen.  
 
Lisa: Waarom zijn die mensen aangenomen?  
 
Annemarieke: En hoeveel zijn het er?  
 
Friso: Het zijn er twee. Een had zich eerder al aangemeld voor de USAC en was uitgeloot. Die is dan 
nu wel student af. Ik had wel naar je gestuurd hoe we de selectie hadden gedaan. We hadden 
gekeken naar of je student bent of international, en wat motivatie was. We hebben een paar mensen 
direct uitgeloot bijvoorbeeld met een heel slechte motivatie of geen motivatie, of die niet op Bussum 
konden zijn, of op andere verplichte momenten er niet bij konden zijn.  
 
Die zijn naar de serie gegaan van: dat werkt niet. Heel veel anderen hebben we gekozen als pool van 
potentieel lid en daar hebben we dus na wat filteren zoals of ze op verplichte avonden konden zijn 
redelijk willekeurig een selectie in gemaakt. Daar zijn twee mensen doorgekomen die geen student 
zijn.  
 
Annemarieke; Die filter moet eigenlijk anders. Als je geen student bent is het helaas. Er zijn ook 
andere verenigingen zoals NKBV en UBoulder waar je heen kan.  
 
Maaike: Het is niet alleen het principe, maar je wilt ook voldoen aan een bepaald aantal studenten. 
Als je als eerstejaars niet-studenten aanneemt kun je daar potentieel mee in de problemen komen 
met de uni.  
 
Annemarieke; Niet per se voor nu, maar wel voor in de toekomst.  
 
Dominik: ook doorgroei die je nodig hebt voor kader e.d.  
 
Thomas: Er gaat in het HR ook wat staan over het aanneembeleid?  
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Maaike: Denk dat het er wel in staat.  
 
Hugo: Het is belangrijk voor onze financiers; de universiteit, studiebeurzen e.d. Als je het zo zou 
communiceren naar de uni en naar Olympos dat je dit doet dan denk ik dat ze subsidies intrekken. 
Dat risico loop je serieus.  
 
Dominik: Voor Olympos is niet direct zo. Dat is een individuele afspraak.  
 
Elisabeth: Er moeten 80 Olympassen gekocht worden. Dat is de afspraak.  
 
Lise: Alle eerstejaars moeten zich wel via Olympos aanmelden als lid van een SSV. Daar hoef je geen 
Olympas voor te kopen maar je kunt zeggen; ik ben lid van de USAC. Dat moet wel iedereen doen.  
 
Annemarieke: Maar dan heb je toch ook een Olympas nodig?  
 
Lise: Nee. Je moet aangeven dat je lid bent van een SSV en daar krijgen we subsidie voor.  
 
Maaike: Het werkt zo: USAC levert een lijst aan van studerende leden. Daar kijken zij naar voor de 
80/20-regeling. Zij geven alleen subsidie voor studerende leden. Dus de studenten die een Olympas 
hebben gekocht. Je krijgt alleen subsidie voor een Olympas. Zij weten wie er studeert en wie niet. 
Daar weten zij wat van.  
 
Hugo: Alumni-lijst dus niet sturen naar Olympos. Want dat wekt de indruk dat we een heleboel extra 
leden hebben.  
 
Dominik: We hebben een heleboel leden die niet studeren. Om artificieel aan de 80/20 te voldoen is 
de alumni-lijst gecreëerd. Die mogen in principe hetzelfde als andere leden, behalve stemmen op de 
ALV. Verder is het niet te onderscheiden. Het is een trucje om aan de 80/20 te voldoen.  
 
Friso: Ik wilde er wel wat over zeggen. Ik heb er een paar keer een mail over gestuurd; leden moeten 
wel goed aangeven in hun profiel of ze nog studeren of niet. Dat doet nu niet iedereen.  
 
Hugo: Het is wel de bedoeling dat de ab-actis iedereen af gaat.  
 
Friso: Ja maar dan nog steeds. Ik mail ook mensen persoonlijk.  
 
Dominik: Er is wel een verschil bij mensen die al lid zijn of mensen die je aanneemt die geen student 
zijn.  
 
Annemarieke: En de leden die zijn aangenomen die niet-student zijn?  
 
Friso: Die staan nu op de alumni-lijst. Ik zal het voor de zekerheid nog even voor je checken.  
 
Annemarieke: Dat moet ook met die personen gecommuniceerd worden.  
 
Dominik: Maar dat merken zij niet.  
 
Lise: alleen dat ze niet mogen stemmen. Annemarieke; is jouw vraag hiermee beantwoord?  
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Annemarieke: Laat je die twee wel een Olympas kopen?  
 
Lara: In principe is het zo dat als ze niet studeren of international zijn, ze geen Olympas hoeven aan 
te schaffen. Voor die twee leden zou het betekenen dat ze ook geen Olympas aanschaffen. Daarmee 
loop je twee passen en subsidie mis. Die betalen dan zelf de intro.  
 
Annemarieke: Dat heb je meerdere keren gedaan zie ik in de afrekening?  
 
Lara: Dat zijn de internationals en niet-studerenden.  
 
Maaike: Als internationals er maar een half jaar zijn… 
 
Dominik: Er zijn een paar mensen die een alternatief hebben betaald voor de intro. Onder andere de 
internationals. Dat is op basis van het geld dat we anders zouden krijgen van subsidies.  
 
Annemarieke: Kan dan in ieder geval in het witboek hoe we nu gaan selecteren op eerstejaars?  
 
Lise: Ja. Dat gaan we doen. Dan is het gewoon de regel dat je student moet zijn.  
 
Pier: Ik had nog een vraagje: als je een PhD doet, ben je dan student?  
 
Lise: Officieel niet.  
 
Dominik: Er kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden… 
 
Lise: Ja, maar als ze ook geen SAC-lid zijn kunnen we ze eigenlijk niet toelaten.  
Dan wil ik graag doorgaan. Dan gaan we door naar de fiscus.  
 
 
 

7. Jaarverslag fiscus 
 
Lara: Naast bezig te zijn geweest met getallen heb ik zelf ook leuke dingen gedaan. Ik heb m’n C1 
gedaan. In de klimhal ook veel klimspellen gespeeld, onder andere met Frits. Ik heb ervoor gezorgd 
dat de USAC-tandenborstel er is gekomen. Ik heb heel veel m’n tanden gepoetst. Ook heb ik op ’t 
randje gestaan en een blessure gekregen aan m’n voet waardoor ik op vakantie rustig aan moest 
doen. Ik heb leren drytoolen wat ik heel leuk vond. Veel sportgeklommen ook.  
 
Op financieel gebied heb ik dit jaar voor het eerste met Conscribo gewerkt. Dat heb ik samen met 
Maaike en Lisa overgezet. Persoonlijk vond ik het een heel fijn programma omdat het veel meer 
mogelijkheden geeft. Onder andere om de ledenadministratie up te daten van de site naar Conscribo 
waardoor je veel makkelijker aanpassingen kan maken. Je hebt een veel duidelijker overzicht. Je hebt 
de HSHG en de fiscus in één programma staan waardoor je een makkelijker overzicht hebt en geen 
gekke betalingen naar elkaar over hoeft te maken. Op het gebied van de subsidies zijn er veel 
subsidies aangevraagd door mij maar ook door commissies.  
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Wat ik heel goed vond was dat de combiweek en de klimweek zelf subsidies hebben aangevraagd bij 
de NKBV en het Ottenfonds. Ook bij de combiweek hebben we uiteindelijk zo’n 2000 euro van de 
NKBV gekregen. Dat was heel fijn. De subsidies van Olympos zijn ook gegaan zoals dat ieder jaar gaat 
aan de hand van de passen. Dat is goed verlopen.  
 
Als fiscus heb je ook contact met de commissies. Ik vond het zelf heel fijn dat vanuit de commissies er 
vaak een persoon is waarmee je contact hebt. Dat maakt het makkelijk, dat je een duidelijk 
aanspreekpunt hebt. Voor de begroting; bij het lustrum en het NSKB heb ik met de commissies bij de 
begroting gezeten. Ik heb voornamelijk contact gehad via de mail en de telefoon.  
 
M’n speerpunt was een beetje om te investeren in alpiene activiteiten. Er is meer gegaan naar de 
combiweek en naar het alpenweekend, en ook meer naar lezingen. Daar is nog niet zoveel uit 
gebruikt. 400 van de 700 euro. Daar had meer naar kunnen gaan. Bij de klimweek is ook niet alles 
uitgegeven van de USAC-subsidie wat naar de Alpen had kunnen gaan. Dit was een fout van mij dat 
er bij de begroting een andere subsidie niet per se nodig was geweest, waardoor er meer USAC-
subsidie naartoe had kunnen gaan. Komen we bij de afrekening nog op terug. Dus dat was het stuk 
over alpien geld.  
 
Hugo: Die Olympas-subsidies heb ik in mijn jaar ook moeten aanvragen. Naar mijn idee zijn er veel 
Olympas-subsidies die wij op dubieuze gronden ontvangen. Ik heb er nooit verantwoording voor 
moeten afleggen. Is jullie vragen gesteld? Is er iemand die het controleert?  
 
Lara: Wat voor subsidies?  
 
Maaike: Trainingssubsidies onder andere? Subsidies die we krijgen waar we niet aan de eisen 
voldoen.  
 
Lara: Het ding is dat zij bepaalde eisen stellen; bijvoorbeeld dat je communiceert hoeveel uur je als 
vereniging steekt in opleidingen of trainingnen. Omdat we anders zijn dan verenigingen zoals hockey 
of voetbal hebben we er een uitgebreide uitleg bij over hoe het werkt met kadermomenten e.d.  
 
Hugo: Ben  ik het mee eens, maar het punt is dat zij die uren willen, niet over onze leden, maar over 
de Olympassen. Want daar krijg je de subsidie voor. Wij rekenen altijd alsof de hele vereniging die 
een Olympas heeft, en die uren steken we in de vergoeding. Maar die zeventig mensen… 
 
Maaike: Maar het gaat goed. In mijn berekening van vorig jaar heb ik met de penningmeester van 
Olympos overlegd. Ik heb toen aangegeven hoeveel procent Olympas-leden wij hebben t.o.v. 
anderen. Heb toen aan de hand daarvan subsidie aangevraagd. In principe heb ik dat met de 
penningmeester toen uitgestippeld. Wat wel een punt is, is dat de conditietraining nu is weggevallen. 
Dan missen we dertig uur training.  
 
Lise: Het idee is wel dat we nu gevorderdentraining gaan geven bijvoorbeeld.  
 
Lara: Daarmee kunnen we die uren opvullen.  
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Maaike: Oké. Op het moment dat je betaalt voor trainingen krijg je dat geld ook op een manier terug 
met de subsidies van Olympos. Misschien is dat op de lange termijn handig voor het onderhouden 
van trainingen. Dat je een kleine bijdrage geeft. Net zoals bij de conditietraining.  
 
Lise: Daar zijn we al mee bezig.  
 
Maaike: Dat zou je bij techniek ook kunnen doen.  
 
Lise: Zijn we ook mee bezig. Vooral met de NKBV.  
 
Lara: Heb dat ook aan Jordi doorgegeven dat hij daarnaar kan kijken met vergoedingen voor 
trainingen. Die subsidie kan daarvoor aangevraagd worden. Dat is een goeie.  
 
Lise: Zijn er nog vragen voor Lara? Nee? Dan onze matcom.  
 
 

8. Jaarverslag matcom 
 
Frits: Ik heb mijn taak overgenomen van Ties, en vroeg me af wat ik nog toe kon voegen. Ik begon 
met de BotS. Die hebben we gewonnen. Klimwinkeldeals zijn opgezet. Hierover heb ik recent 
gehoord dat het NSAC-breed wat anders aangepakt wordt. Het gaat nu wat makkelijker dan via de 
Klimwinkel. In het jaar van Ties was het al makkelijker. Dat was de winterdeal. Met de Kerstweek ben 
ik helaas niet mee geweest door mijn hersenschudding. Kon wel in de Alpen zijn deze zomer. Verder 
heb ik op de website de veiling gezet. Af en toe liep deze goed.  
 
Lotte: Hoeveel heb je verkocht?  
 
Frits: Weet ik niet uit m’n hoofd. Komt door de hersenschudding. Verder heb ik een hoop materiaal 
afgeschreven, maar ook veel materiaal opnieuw gekocht. Je ziet hier een plaatje van gepimpte 
pikkels. Die hebben we als cadeau gegeven aan andere besturen tijdens Diessen. Touwen die je ziet 
op het plaatje zijn de nieuwe touwen die we aangeschaft hebben via de NSAC-deal in maart.  
In de zomer was er ook nog een klimwinkeldeal. Kreeg goede reacties van Klimwinkel. Ze zijn er blij 
mee. Wij zijn er ook blij mee, met de korting. Verder is er een hoop verhuurd. Er zijn hier en daar wat 
spullen kwijt, die zie je op de volgende slide.  
 
Zeb: Zijn er bij die veiling nog noemenswaardige verkopen geweest?  
 
Frits: Het bestuursvest van Thijs is geveild. Die heeft ‘ie binnen de termijn opgehaald.  
 
Hugo: Ja. Begrijp ik nu dat de nieuwe materiaaldeal helemaal via Klimwinkel gaat?  
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Frits: Dat liep ‘ie al. Wat er nu aan zit te komen is dat het anders gestructureerd wordt vanuit de 
NSAC. Daar komen ze later op. De volgende deal zal nog wel gaan zoals het nu was. De vorige deal, 
via Edelrid, ging via de NKBV-Edelrid-deal. Dat duurt drie maanden voordat je die touwen binnen 
krijgt. Vervolgens duurt het vier tot zes maanden voordat je de rekening krijgt. Dan weet je ook niet 
hoeveel je er uiteindelijk voor betaalt en hoeveel je er dan nog verder voor kan kopen.  
 
Ties: De NSAC-deal zoals die liep gaat op de schop en die gaat via de Klimwinkel lopen. Daar zijn we 
mee bezig.  
 
Lise: Die kunnen ook een stuk sneller leveren.  
 
Ties: Idee is dat de deal is voor matcom-inkopen.  
 
Hugo: Ooit was NSAC-deal 5 procent van de winkelprijs.  
 
Ties: Dat gaan we niet meer halen, maar dertig procent is misschien mogelijk.  
 
Maaike: Hoe heb jij het jaar eigenlijk ervaren met je hersenschudding?  
 
Frits: Toch bijna een half jaar gemist. Wel jammer. Achteraf dacht ik: doe ik eindelijk bestuur, mis ik 
de helft. Het is niet anders. Ik heb het beste eruit geprobeerd te halen. Gelukkig miste ik vooral de 
rustigere periode. Wat doe je eraan?  
 
Iris: Ik heb gemerkt met de momenten dat ik materiaal leende, je de formulieren pas laat online liet 
invullen. Heb je daar een bewuste keuze in gemaakt om niet meer de papieren versie te laten 
invullen door leden?  
 
Frits: de papieren versie is meer voor het moment dat je het ophaalt. Het formulier online is meer 
voor de kosten. Het gaat om de USAC – die wil geen winst halen uit materiaalverhuur. Daarom zijn 
die kosten erg laag. Het gaat meer om een stukje afschrijving. Als dat later komt, dan is dat niet zo’n 
probleem.  
 
Iris: Ik heb de papieren versie geloof ik ook niet ingevuld. Dat is misschien dan een keer geweest?  
 
Frits: De papieren versie is alleen om aan te tonen dat je ergens voor hebt getekend als het 
ontbreekt of beschadigt.  
 
Iris: Heb je dat wel bij anderen gedaan?  
 
Frits: Jazeker.  
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8.1 Materiaal  
 
Dominik: Het algehele materiaalbeleid. Als je kijkt naar alles wat je hebt; waar wordt in 
geïnvesteerd? Waar kwam je dingen tekort?  
 
Frits: Daarover gaan nog een paar volgende slides. Rechts zie je het verschil. Als er 1 staat heb ik het 
gekocht. Bij een -1 is het kwijt of afgeschreven. De reden staat bij opmerkingen.  
 
Veel pikkels waren te lang en te zwaar. Die zijn afgeschreven. Deel is als cadeaus naar Diessen 
gegaan. Een ligt als item op de Pnyx. De rest kan misschien op de veiling.  
 
Stijgijzers zijn er twee afgeschreven door enorme roest. Die zou je nooit willen verhuren. Vanwege 
de superdrukte toch nog verhuurd want iedereen wilde ze hebben. Alles wat afgeschreven is, is niet 
meeverhuisd naar Ferd.  
 
Annemarieke: ga jij het veilen?  
 
Frits: Ja.  
 
Van de helmen is er een kwijtgeraakt, en een afgeschreven. Het schuim liet los.  
 
Annemarieke: Waar is de helm kwijtgeraakt?  
 
Frits: Hij is kwijt. Ik weet ook niet waar die is.  
 
Hugo: Die Edelrid-dopjes zijn allemaal echt heel oud. Weet niet wat de levensduur is van helmen… 
Wat ik belangrijk vind is dat klimhelmen nu veel achterhoofdbescherming bieden en die oude niet. Ik 
zou voor de volgende matcom zeggen: gooi al die rode Edelrid-dopjes in de veiling of doe er iets leuks 
mee. Niet om mee te klimmen maar voor onzin.  
 
Ties: Als je pleit voor modernere helmen; die hebben niet zo’n levensduur als die oude Edelrids.  
 
Hugo: Dat moet je ook niet willen.  
 
Dominik: In ieder geval geen schuimhelmen. Je hebt ook moderne hardere helmen.  
 
Lise: Ik stel voor dat we dit of volgende week bespreken, of dat je dit met Ferd bespreekt als je tips 
hebt. Dan verder de nuts, cams en bivakzakken.  
 
Frits: Er zijn zeven nuts bijgekomen. Dat is een volledige set. Drie cams zijn erbij om een set wat 
vollediger te maken. Bivakzakken waren al aangeraden om af te schrijven. Die zijn nu daadwerkelijk 
afgeschreven. We hebben nog nieuwe bivakzakken uit het jaar van Ties. Setjes, snappers en ijsboren 
dan; alle setjes waren compleet tot de laatste intro-weekenden helaas. Daar zijn er drie kwijtgeraakt, 
en een is kapot gegaan. Dan losse snappers bij de matcom; die worden nu gebruikt voor cams. Heb 
vier ijsboren bijgekocht. Voor C1 is het toch duur om te kopen. We hebben er nu in totaal 12 (t.o.v. 
22 pikkels en 22 stijgijzers). Zou pleiten er meer te kopen in de toekomst.  
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Dominik: Hoe is de toestand van de ijsboren? Ze roesten snel.  
 
Frits: Guus heeft ze gezien; geen roest te bekennen. Wellicht wel kijken hoe we deze vijlen, want dat 
is lastig. Dan pieps en sondes. Er is een piep stuk gegaan. Door lage rekening van de touwen heb ik 
een piep gekocht om de set van 10 weer aan te vullen. USAC heeft 10 lawinesets [schep, sonde, 
piep]. Bij die andere piep ga ik nog zorgen dat die gerepareerd gaat worden. Als dat niet lukt is ‘ie 
afgeschreven. Ga proberen dat nog te redden. Sondes zijn er ook een aantal afgeschreven.  
 
Hugo: Hoe zit het met airbags? Die zijn erg veilig. Is dat iets dat wij moeten doen voor onze leden?  
 
Friso: Is wel erg duur.  
 
Frits: Je praat over lawine-airbags. Is al snel 600-1000 euro per stuk. Lawinepiep is al rond de 300 
euro. Als daar dan iets mis mee gaat… Werd in winterchalet ook slordig mee omgegaan. Als ze per 
ongeluk afgaan moet je weer nieuw patroon kopen.  
 
Friso: Je hebt wel herbruikbare elektronische airbags.   
 
Frits: Maar die zijn nu te duur om aan te schaffen.  
 
Lise: Goed. Laten we doorgaan. Dubbeltouwen. 
 
Frits: Door levensduur enkele dubbeltouwen afgeschreven. Normaal gesproken zijn touwen zeven 
jaar te gebruiken. Wij hanteren vijf jaar als USAC.  
 
Dominik: Hoe dik zijn nieuwe dubbeltouwen?  
 
Frits: Heb de dikste uitgezocht. Kom op 8.6mm uit. Ik heb ook nog twee alpentouwen gekocht 
vanwege afschrijvingen. Sportklimtouwen; er zijn er een paar verhuisd naar de hal. Paar touwen 
waren erg oud. Misschien handig om niet meer mee voor te klimmen in de hal. Die zijn nu vervangen. 
Zodat we bij de weekenden wel lange touwen hebben. Verder is er ook een touw kwijt. Een is 
afgelopen weekend gestolen. Zal dat nog aanpassen in de sheet.   
 
Dan gaan we door met de topo’s; ik heb er vooral in Italië veel gekocht voor op de alpencamping. 
Helaas een bouldertopo. Sorry voor de alpinisten. Verder merk ik toch dat de kaarten niet gehuurd 
worden. Dus als tip aan de volgende matcom; geen kaarten meer kopen voor de USAC.  
 
Luuk: ik zie dat de clipstick er niet bij staat? Is ‘ie gerepareerd?  
 
Frits: Is niet opgenomen in het materiaal.  
 
Lisa: Ik zie bij de boekjes die verdwenen zijn een naam staan. Worden die ook gefactureerd?  
 
Frits: Ben nog aan het kijken of ze het werkelijk geleend hebben. Staat al een jaar op deze lijst.  
 
Ties: Is tijdens de USAC-camping gebeurd. Zijn ze ook van hand op hand gegaan.  
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Lisa: Maar oorspronkelijk waren ze aan hun uitgeleend? Als ik ze uitleen aan een ander is het nog 
steeds mijn verantwoordelijkheid.  
 
Lise: Daar gaan Frits en Ferd nog even achteraan.  
 
Hugo: Dan ontmoedig je wel dat de boekjes de camping rondgaan, wat wel veel voordelen heeft.  
 
Lise: Maar als iets kwijtraakt moet iemand wel verantwoordelijk zijn.  
 
Dominik: En mensen lenen hun eigen spullen ook uit en krijgen dat wel netjes terug.  
Over de boekjes: wordt er nog veel uitgeleend?  
 
Frits: Er zijn wel veel mensen langs geweest. Het is handig. Boekje kost rond de 50 euro. Persoon zal 
niet zo snel een boekje kopen.  
 
DOminik: Mijn vraag komt er meer van omdat er steeds meer online beschikbaar komt.  
 
Frits: Voor sportklimmen zeker.  
 
Dominik: Voor Zwitserland ook. Vaak wel van matige kwaliteit, ben ik met je eens. Wel even voordat 
je aan je opvolger zegt in boekjes te investeren. Het is wel leuk om te weten hoeveel boekjes nou 
echt worden gebruikt.  
 
Tara: Wil je het stimuleren dat mensen onder de rots kijken op hun telefoon? Is het een goed idee?  
 
Dominik: Lijkt me meer iets om te achterhalen aan de hand van hoeveel gehuurd wordt. Bepaalde 
data eraan kunnen verbinden. Ook welke topo’s nooit gehuurd worden.  
 
Annemarieke: Topo’s raken ook best snel gedateerd.  
 
Lise: In ieder geval kijken hoeveel het gebruikt wordt.  
 
Dominik: Ik stel voor om het als matcom bij te houden. Zou niet zo moeilijk hoeven zijn denk ik.  
 
Lise: Goed punt. Ook voor Ferd om mee te nemen.  
 
Iris: Ik heb nog een puntje over het incasseren van materiaalverhuur. Ik heb vanaf het voorjaar 
verschillende keren materiaal gehuurd. Dat werd een paar weken geleden in een keer afgeschreven 
waardoor ik geen overzicht meer had van waar die posten op gebaseerd waren. Hoe hebben jullie 
daarover nagedacht? 
 
Frits: Twee keer in het jaar heb ik een moment met Lara gehad om te zeggen: dit moet ook nog. Dus 
vandaar. Het had vaker gekund.  
 
Iris: Ik zou aanraden het vaker te doen.  
 
Annemarieke: Hebben jullie een gedeelde sheet?  
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Lara: In principe wel.  
 
Maaike: Als penningmeester kun je dat ook opsturen.  
 
Frits: Het hoort toch bij de matcom-zaken een beetje.  
 
Lise: Maar een goede tip.  
 
Lara: Ik snap dat het wat onoverzichtelijk is.  
 
Maaike: als je als penningmeester incasseert, kijk dan elke keer even bij materiaalverhuur. Dan wordt 
het een routine en heb je veel minder werk aan verantwoorden waar dat materiaal allemaal vandaan 
komt.  
 
Ties: Je vult nu een google-sheet in. Kun je niet instellen dat de persoon een mail krijgt met wat hij of 
zij gehuurd heeft? 
 
Frits: Dat is een goeie tip. Dankjewel.  
 
 

9. Jaarverslag HSHG 
 
Lukas: Ik heb het afgelopen jaar alle klimactiviteiten op rots mogen organiseren. Het jaar begon zoals 
dit jaar ook begon met de introweekenden. Die waren allemaal goed voorbereid door Thomas. Er 
was al een boel kader voor geregeld. Daardoor werd ik niet helemaal in het diepe gegooid. Iets later 
bij de Kerstweek was het moeilijk om voldoende kader te vinden. Is wel even een uitdaging geweest, 
maar op het laatste moment toch nog kunnen regelen. Ik heb wel een leuke vakantie gehad in 
Corsica. Verder heb ik samen met Lotte het CleanClimber-opruimweekend georganiseerd. Verder nog 
alle reguliere en alle opleidingsweekendjes gedaan. Het merendeel van de eerstejaars heeft al buiten 
geklommen op rots.  
 
Wat is er nou nieuw dit jaar? We hebben sinds dit jaar een weekendevaluatieformulier. Waarom? 
Zeker in het kader van veiligheid was het idee dat het bestuur goed op de hoogte blijft van wat er 
voorvalt tijdens de weekenden. Vinden er bijna-ongelukken plaats? De enige manier om dat goed te 
registreren is door het op een centrale plek op te slaan. Het formulier wordt goed ingevuld door de 
meeste kaderleden. Eigenlijk hebben we een heel goed idee van wat er tijdens weekenden is 
voorgevallen. Daarnaast geeft het formulier ook inzicht in hoe het contact met GoRoadtrip verloopt 
en wat de staat is van de busjes. Er zijn wel wat bijzonderheden geweest; deuren die uit het busje 
vielen. De bereikbaarheid van GoRoadtrip is niet altijd even goed; toen bij het busje de ruit 
ingeslagen was hebben we een uur moeten bellen. In het algemeen is de samenwerking wel heel 
prettig met GoRoadtrip. Er zijn nog punten waar wat kritiek op is geweest, maar voor mij voelde het 
contact soepel en flexibel. Voor mij persoonlijk is dat een positieve ervaring geweest. Donderdag zit 
ik nog met Wichard over GoRoadtrip. Dan wil ik ook met hen wat punten over afgelopen jaar 
bespreken.  
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Dan de opleidingsweekenden: het kader gaat afgezien van de campingkosten gratis mee. Op dit punt 
komen we zo meteen nog terug. Bij weekenden hebben we ook richtlijnen voor weekenden met 
zelfstandigen. Hier houden we richtlijnen aan van wat de NKBV doet met weekenden zonder SKI.  
Ik heb ook een nieuwe boodschappenlijst gemaakt. We hebben een excel gemaakt waar je kunt 
invullen met hoeveel mensen je gaat. Hier krijg je zelf de hoeveelheden uit die je nodig hebt aan 
eten. We hebben dit jaar weinig voedsel verspild. Nu het einde van het jaar bijna daar is kan ik ook 
voor mijn geheime agenda inkomen: bij de 1 aprilgrap is het al een beetje naar voren gekomen; de 
USAC eet nu al een jaar lang vegetarisch tijdens de weekenden. Behalve het spek bij het ei.  
 
USAC-lied wordt gezongen. Hugo blijft zitten.  
 
Lise: Niet iedereen hoeft het er mee eens te zijn.  
 
Dominik: Het kader vond het toch wel verassend. 
 
Hugo: Mag ik de volgende HSHG verzoeken om een carnivorenweekend in te lassen?  
 
Lise: Die kun je zelf organiseren.  
 
Friso: Je hebt ze bij de Yeti Hugo.  
 
Lise: Dan gaan we door naar wat statistieken.  
 
Lukas: Statistieken over de klimweekendjes; we hebben dit jaar 811 klimmandagen. Klinkt als een 
groot getal. Er is lekker veel geklommen. Ook op verschillende locaties. We hebben er dit jaar 16 
aangedaan. Daarnaast zijn er wel een aantal weekenden niet doorgegaan. Aan het begin van het jaar 
waren de weersvoorspellingen vrij slecht. In de praktijk viel het wel mee maar toch zijn er wat 
weekenden geannuleerd. Ook voor een aantal weekenden hebben we geen SKI kunnen vinden. De 
weekenden die daardoor niet door zijn gegaan valt dan wel mee. We zitten qua kader als USAC best 
wel goed.  
 
Iris: Ik meen me te herinneren dat er met de invoering van OV-SP er bij kaderleden zorgen waren 
over of er nog voldoende MP-kaderleden opgeleid zouden worden. Heb je moeite ervaren met 
multipitch-kader? Veel oude SKI’s hebben natuurlijk nog MP-status, maar qua opleiding?  
 
Lukas: Ik denk dat het opleiden van MP-kader wel iets is wat in de toekomst misschien problemen 
gaat opleveren. We hebben nog wel kaderleden die nog wel MP zijn. Op dit moment lijkt het geen 
probleem te zijn. Met SP kom je ook een heel eind. Voor de toekomst en voor Kerstweken is het wel 
beter om meer mensen op te leiden.  
 
Maaike: Volgens mij is Marien vorig jaar de laatste geweest die MP-kader is geworden.  
 
Lukas: er komt zo een lijst met nieuw kader.  
 
Lise: We zijn inderdaad bezig om te zorgen dat er geen stop komt na SP als instructeur. Daar zijn we 
met OC mee bezig. Dan komen we bij de meest actieve kaderleden.  
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Lukas: Daar staat het al op de beamer. Derde plaats van meest actieve buitenkader is Marien Boor, 
Thijmen Joppen Muller, Dominik Kloppner, Wouter Ansen en Steven van Bentem. Dan gaan we door 
naar de mannen van de AK-cursus: Bob en Sjors. Allebei 11 kaderdagen. Dan net een dagje meer: 
Thijs, en Thomas Folcherts.  
 
USAC-lied wordt gezongen.  
 
Lukas: Dan statistieken van het hele jaar. Een hele lijst nieuwe kaderleden:  
Benjamin Davidson: SKI IV 
Noel Andriessen: SKI IV en SKB 
Lukas Schenk: SKB 
Maaike Blekman: SKI SP 
Lise Berghuis: SKI SP en PB (praktijkbegeleider) 
Loes Vaessen: SKI SP en PB 
Imme Ruarus: PB 
Hugo Meijer: SKI MP 
 
USAC-lied wordt gezongen.  
 
 

9.2 Kaderbijdrage weekenden 
 
Lukas: Dan de kaderbijdrage bij opleidingsweekenden. We hebben voorgesteld dat kader bij 
opleidingsweekenden gratis mee mag omdat kader veel tijd bezig is met cursus geven en weinig aan 
klimmen toekomt. We zouden dit gaan invoeren en het na een jaar even evalueren om te zien hoe 
het is gegaan. En kijken of we dit door willen zetten. We hebben dit met de kascom en de OC 
besproken en eigenlijk alleen maar positieve verhalen gehoord over deze werkwijze. Dus onze 
mededeling is dat we dat voortzetten.  
 
Loes: Mag ik een verduidelijking doen? De kosten worden over de leden berekend, niet op de USAC.  
 
Thomas A: Wat betekent het nu precies? Volgens mij is het niet helemaal duidelijk.  
 
Lukas: Tijdens opleidingsweekenden betaalde het kader een normale kaderbijdrage die ze ook bij 
reguliere weekenden betalen. Omdat kader veel tijd stopt in het geven van een cursus is het voor 
kader nu gratis om mee te gaan bij opleidingsweekenden. De extra kosten hiervan worden verrekend 
op de cursisten die meegaan bij een weekendje.  
 
Annemarieke: Maar de camping betalen ze zelf?  
 
Hugo: Dat snap ik niet zo goed. Bij eten snap ik het, want thuis moeten ze ook eten. Mijn argument 
was juist: je klimt niet. Je bent daar voor de mensen die de cursus krijgen. Je hebt er zelf niks aan.  
 
Lukas: Ik snap je punt wel. Het komt omdat we in de afrekening van weekenden een 
deelnemersbijdrage hebben, en de camping. Dit zijn twee bedragen. Bij de afrekening hebben we 
geen afspraken over de camping gedaan. Het gaat meestal om twee euro.  
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Hugo: Het gaat inderdaad om niks. Maar het is een principekwestie.  
 
Lukas: Strikt genomen is daar niet over gestemd. Dat kan eventueel op de Beleids-ALV.  
 
Lise: Ik wil voorstellen om nog even deze punten af te ronden. In principe wilde we de pauze na de 
afrekening van de HSHG doen, maar aangezien we in het begin van de vergadering een stuk langer 
hebben gedaan dan de bedoeling was, wil ik voorstellen om na het bespreken van de verzekering van 
de NSAC, dan nog de busjeskwestie te doen, en dan pauze te houden. Ja? Dan schuiven we de 
financiën van de HSHG na de pauze.  
 

9.3 Aansprakelijkheidsverzekering NSAC 

 
Lukas: Yes. De aansprakelijkheidsverzekering die we nu via de NSAC hebben is al het hele jaar 
onderwerp van discussie. Het bleek complexer dan we dachten. Inmiddels hebben we duidelijkheid 
over wat deze verzekering inhoudt. Even een korte samenvatting: begin dit jaar kregen we vanuit de 
NSAC het bericht dat er een verzekering was komen te vervallen omdat een brief niet goed was 
ontvangen, waardoor we als alle SACs onverzekerd waren tijdens klimweekenden. Het was niet 
duidelijk wat de consequenties waren, en hoe we dit gingen oplossen.  
 
Hoe zit het nu? De verzekering is inmiddels afgesloten. Dit is besproken bij de NSAC AB. Het gaat over 
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering die de NSAC nu heeft afgesloten dekt in 
het geval dat de schade tijdens verenigingsactiviteiten wordt gedaan aan personen of vermogen. De 
verzekering is er voornamelijk vanwege de slachtoffers zelf in zo’n situatie. Kosten kunnen 
bijvoorbeeld oplopen wanneer iemand letsel heeft en inkomensschade oploopt voor de rest van zijn 
leven. Deze verzekering hebben we voornamelijk om in staat te zijn als vereniging om een reëel 
bedrag aan een slachtoffer en materiaal tegemoet te komen. De vraag erbij was of het verplicht is 
NKBV lid te zijn voor deze verzekering. Dat is het niet.  
 
Lise: Mochten er nog vragen over zijn is het handig om dat of later te doen, of over de mail. Dan 
kunnen wij dat naar Timme doorspelen. Die weet precies hoe het zit met de verzekering.  
Het volgende punt gaat over dat er op de nacht van vrijdag op zaterdag vorig weekend in de bus is 
ingebroken. Het busje stond geparkeerd voor het huis van degene die het busje heeft opgehaald. Er 
zijn toen de spullen van Ferd meegenomen, en een touw. We hebben dat ook al een beetje als 
bestuur opgenomen. Jullie droegen het aan.  
 
 

9.4 Inbraak in het busje 
 
Annemarieke: Was de inbraak in Utrecht?  
 
Lise: Ja. Dus helaas valt het niet onder de reisverzekering. Op het moment dat het in je eigen stad 
gebeurt telt het niet.  
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Ferd: Ik heb wel bij de NKBV een schadeclaim ingediend. Er staan verschillende dingen in waardoor ik 
zeer erg twijfel of ik er iets voor terugkrijg. Er staat onder andere in dat ik op reis moet zijn. Er staat 
ook in dat als iets uit een voertuig gestolen wordt het verdekt moet liggen. Iets wat in het busje 
gewoon niet kan eigenlijk.  
 
Lisa: Misschien is het goed om te weten om wat voor bedragen het gaat.  
 
Ferd: Ik heb het ook bij de politie aangegeven. Als je alles nieuw moet kopen ben ik 1300 euro kwijt.  
 
Lisa: En het touw van de USAC?  
 
Frits: Touw is nieuw is 150 euro. Bij de NSAC-deal rond de 100 euro. Zal niet-nieuw neerkomen op 50 
euro ofzo.  
 
Ferd: Als ik het nieuw zou kopen 1300 euro. Het waren ook best oude spullen.  
 
Lise: Je kunt dagwaardes berekenen ook.  
 
Ferd: Dat heb ik nog niet geheel uitgerekend.  
 
Dominik: wat willen we nu bespreken?  
 
Hugo: Het is zuur als je als kaderlid mee bent met de vereniging zulk soort schade oploopt door iets 
lulligs. Kan vereniging wel in een bedrag daaraan tegemoet komen. Het is lastig om te bepalen 
hoeveel je als vereniging moet geven.  
 
Lise: Ik ben het ermee eens dat we iets kunnen doen als het kan, maar ik vind het ook wel eigen 
verantwoordelijkheid dat hij de spullen in de bus had voordat ze op reis zijn gegaan.  
 
Lisa: Je hebt het erover als ‘kaderlid’. Maar hierbij ook belangrijk wanneer het is gebeurt.  
 
Ferd: Het busje kwam bij mij langs om het materiaal op te halen. Omdat ik niet meeging heb ik toen 
mijn spullen al in het busje gelegd. Met het idee dan niet naar jaarbeursplein te hoeven brengen. Het 
busje is toen in Ondiep neergezet. Niet bij mijzelf. Toen is de nacht van vrijdag op zaterdag in het 
busje ingebroken, en zijn de spullen eruit gehaald.  
 
Zeb: Ik heb zelf weleens boodschappen gedaan met het busje. En dat dan geparkeerd gehad. Dat 
vond ik al twijfelachtig of ik het had moeten doen. Mensen breken in omdat ze tassen zien. Toen 
dacht ik al of ik het niet beter in de ochtend had moeten doen.  
 
Annemarieke: Maar elke week doen we al het materiaal in het busje.  
 
Zeb: Ja, maar je weet in de stad dat het kan gebeuren. Er staan ook bordjes met “Niks erin, niks 
eruit”. Het grote verschil is dat boodschappen heel veel zijn en het kost niet zoveel. Is een kleinere 
ramp dan je persoonlijke klimspullen. 
 
Hugo: Maar er ligt ook iedere keer voor duizenden euro’s aan USAC-materiaal in die bus.  
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Zeb: Maar niet in de stad tijdens de nacht.  
 
Annemarieke: Jawel.  
 
Lise: Ik denk dat dit een ander punt is dan dat we nu willen bespreken.  
 
Zeb: Dat het USAC-materiaal erin ligt is noodzakelijk.  
 
Lise: Ik ben het wel met je eens. Het is goed om te kijken of dat beter zou kunnen. Maar dat is nu niet 
het punt waar we het over hebben. Ik denk dat dat goed is om mee te nemen bij een Beleids-ALV of 
op een ander moment. Waar het nu om gaat: de spullen van Ferd.  
 
Lisa: Ik hoor dat de spullen van Ferd erin lagen vanuit gemak. Zodat hij ze niet hoefde te verslepen. 
Dus Hugo’s argument dat het spullen van een kaderlid-in-opleiding zijn; dat gaat niet op. 
 
Lukas: Überhaupt dat kaderleden hierin een andere positie zouden hebben dan leden zie ik niet 
helemaal. Denk dat we hier gewoon een lijn in moeten trekken.  
 
Dominik: Ik vind het vooral lastig dat wanneer je hiermee begint je een precedent schept voor alle 
gevallen. Als ik mijn spork kwijt ben, als mijn matje knapt, als mijn tent scheurt… AL dat soort dingen 
zijn ook overmacht. Een combinatie van gedrag en pech. Dan begeef je je op een heel dubieus pad. 
We hebben weleens besloten dat als er klimmateriaal van kader verdwijnt tijdens klimweekenden 
dat wordt vergoed omdat ze het uitlenen aan de vereniging. Dat vind ik een harde grens die je kunt 
trekken. Ik denk dat je hier op een heel lastig vlak begeeft als je hieraan gaat beginnen. Hoe sneu ik 
het ook voor Ferd vind natuurlijk. Ik vind het moeilijk.  
 
Lise: Misschien een goed idee om te kijken of de verzekering hier iets mee kan. Ik verwacht het niet. 
We hebben het hier nog niet over kunnen hebben met het bestuur. Daarom wilde ik het eigenlijk na 
de pauze te doen. Om te hebben met het bestuur over hoe wij hierin staan. Ik wil Bettie nog even 
horen. Dan stel ik voor om pauze te houden en na de pauze hier iets over te beslissen. Ja?  
 
Elisabeth: Ik weet dat ik zelf voor mijn auto een inboedelverzekering heb.  
 
Lise: Dat zou voor het busje GoRoadtrip moeten hebben. Gaan we even naar kijken.  
 
Dominik: Verzekering van je woning strekt soms ook tot je auto. Zou je naar eigen woonverzekering 
moeten kijken. Dat is altijd lastig bij huurauto’s. Nog een hele korte opmerking: als zo’n klootzakje uit 
Ondiep spullen jat; die klimspullen kan hij maar aan een heel select gezelschap verkopen. Als je 
tweedehands klimspullen ziet die verkocht worden, trek even aan de bel. Als Ferd aangeeft aan ons 
en de NSAC wat hij kwijt is, zijn wij de mensen die het aangeboden krijgen.  
 
Zeb: Je moet het niet zelf kopen. Dat mag niet. Maar je kan het aangeven als er ergens goedkoop 
klimspullen worden verkocht.  
 
Lise: als je nog dringende punten hebt; kom even naar ons toe in de pauze. Het is nu half elf. De tijd 
gaat snel. Ik stel voor om om tien voor elf verder te gaan.  
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Pauze 
 
Lise: We hebben het in de pauze met het bestuur kort gehad over wat wij vinden van wat er is 
gebeurd met Ferd. Wat ons betreft komen we Ferd als USAC niet tegemoet omdat het zijn eigen 
verantwoordelijkheid was. Hij liet de tas in de auto liggen toen het weekendje nog niet begonnen 
was. Wel gaan we kijken of er verzekeringstechnisch nog iets mogelijk is vanuit GoRoadtrip of vanuit 
de USAC. Mocht hij hulp nodig hebben met de verzekering kunnen we daar ook in helpen.  
Zijn er mensen die het hiermee oneens zijn?  
 
Hugo: Jammer dat het niet kan, maar ik ben het ermee eens dat we het niet anders kunnen doen. We 
gunnen het Ferd natuurlijk, maar als vereniging is het heel moeilijk op te lossen.  
 
Lise: Ja, ook wat Dominik zei: we moeten ergens een grens stellen.  
 
Pier: Je wil dit in de toekomst natuurlijk voorkomen. Je kunt misschien kijken of er een betaalbare 
manier is om dit voor voertuigen te verzekeren.  
 
Lise: Is goed om uit te zoeken maar ik denk dat het goed is – voor al het materiaal dat in de bus komt 
te liggen. Ook het USAC-materiaal. Is echt veel geld. Is heel zonde als we als USAC materiaal 
verliezen.  
 
Dominik: USAC-materiaal is apart verzekerd. Iedereen heeft individueel een reisverzekering. Het is 
net enorme pech dat het net in die nacht gebeurde. Op het bivakveld had de reisverzekering 
gegolden.  
 
Maaike: Over materiaal verzekeren; we hebben een materiaalverzekering van de USAC. Dat is op 
locatie, niet in de bus. Dat is wel belangrijk om even te weten. Dat is op het huis van de matcom of 
de plek waar het materiaal opgeslagen ligt.  
 
Lise: Ja. Daar wil ik het nu bij laten. Het spijt ons Ferd, maar we kunnen er niets aan doen als 
verzekering.  
 
Pier: Gaan we nu wel of niet uitzoeken of de spullen verzekerd zijn ook als ze in de stad zijn? Dat is nu 
dus niet gedekt.  
 
Lise: Ik denk dat het goed is om dat uit te gaan zoeken en te kijken of we daar iets mee kunnen. Het 
is denk ik goed als Wichard dat even opschrijft.  
 
Maaike: Je moet je er wel bewust van zijn dat het dan echt om Utrecht gaat.  
 
Lise: We zijn verzekerd bij Interpolis op dit moment, dus misschien kunnen we het daar bekijken. Dan 
wil ik dit punt nu wel echt afsluiten.  
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10. Afrekening HSHG 
 
Lukas: We gaan even door de afrekening heen. Per post staat aangegeven wat uiteindelijk de totale 
uitgaven zijn geweest voor de USAC voor het weekend. Sommige weekenden zijn helaas niet 
doorgegaan, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. Kader-io-weekend is niet doorgegaan 
vanwege te weinig animo. En enkele keren konden we geen SKI vinden voor het weekend. In totaal 
zijn er zes weekenden niet doorgegaan.  
 
Maaike: Hoe is het afgelopen met het berekenen van de weekendprijs?  
 
Lukas: De berekeningen van wat er begroot is afgelopen jaar, is gebaseerd op het aantal 
klimmandagen. Dit zijn de aantal dagen dat je klimt met het aantal klimmers dat gaat. We hebben 
berekend wat een klimmandag kost voor de USAC. En daar rolde de begroting uit. Wat de afrekening 
laat zien is dat het aantal klimmandagen eigenlijk heel weinig zegt over wat daadwerkelijk de 
afrekening is. Zo zie je bijvoorbeeld bij het weekend 25-26 mei dat er op basis van veertien man is 
begroot. Uiteindelijk waren we met 25 man en vielen de kosten veel lager uit omdat we met meer 
auto’s zijn gegaan.  
 
Vorig jaar hebben we aan de hand van statistieken geprobeerd een begroting op te stellen om een 
nauwkeurigere begroting te leveren. Maar je moet veel meer meenemen dan de klimmandagen om 
een realistische begroting op te stellen. We hebben de statistieken van afgelopen jaar bewaard, maar 
naar mijn mening is het onrealistisch, of in ieder geval niet goed te doen om een begroting ook voor 
komende jaren op te stellen. We hebben erover nagedacht een weekend België of Duitsland 
bijvoorbeeld een vaste prijs geven. Dit zou ik aanraden om te hanteren. Bij benadering is dat wel een 
goede methode naar mijn idee.  
 
Maaike: Voordat je het helemaal afschrijft wil ik even zeggen; er zijn altijd afwijkingen. Als je kijkt 
naar de afwijkingen van voorgaande jaren en deze afwijking; zie je dan dat jouw berekening 
dichterbij de werkelijkheid ligt?  
 
Lukas: Of er nu een goed bedrag uitkomt?  
 
Maaike: Ja. Je ziet dat het nog steeds afwijkt. Dat kan sowieso, maar over het hele bedrag; lig jij 
dichter in de buurt bij de begroting?  
 
Lukas: Durf ik zo niet te zeggen hoe dat is vergeleken met voorgaande jaren.  
 
Thomas A: We hebben een mooi model van Hugo en Derek. Jij hebt het afgelopen jaar ook dingen 
bijgehouden. Met meer informatie zou je logischerwijs toch een betere begroting kunnen maken, al 
is het maar een jaar.  
 
Lukas: Ja. In theorie mogelijk. We hebben het overlegd. Is wel een uitdaging om daar echt een 
realistische en betrouwbare begroting op basis daarvan op te stellen. De vraag is ook wat er 
uiteindelijk onder de streep uitkomt. Is er belang bij om ieder weekend perfect te begroten? Is ook 
een punt van discussie. Dat zijn meer begrotingsvragen voor de Beleids dan voor de afrekening.  
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Uiteindelijk is er iets meer dan 4600 euro uitgegeven. Begroot was op 5300. Zit er dus wat onder. 
Ging uit van drie weekenden die niet door zouden gaan. Het zijn er uiteindelijk zes. Onvoorziene 
kosten zijn op basis van verzekeringen en een klimkaart van een geannuleerd weekend. En een bus 
hadden we helaas dubbel gereserveerd. Die heb ik over het hoofd gezien. Daar hebben we honderd 
euro voor in rekening gebracht gekregen.  
 
Hugo: Die drie weekenden die niet doorgaan; is dat realistisch? In ons jaar waren het er ongeveer 
vijf. Misschien een vraag voor de volgende HSHG; moet hij met drie of toch eerder met vijf 
geannuleerde weekenden rekenen?  
 
Lukas: Is ook de vraag om wat voor weekenden het gaat. Als een lang weekend niet doorgaat zit je al 
snel op een hoog bedrag. Moet je op het aantal weekenden kijken of het totaal kijken wat afwijkt. 
Kijken naar de statistieken kan hierbij wel helpen.  
 
Dominik: Er zijn zoveel variabelen. Weer kun je niet nu al voorspellen. Als het wel allemaal doorgaat 
betalen we graag wat meer. Laten we de arme HSHG alsjeblieft niet teveel met statistiek lastigvallen.  
 
Thomas A: Wat is dat OV-weekend?  
 
Lukas: Is een weekend waar niet voldoende kader voor was dus zijn er een aantal OV’ers nog gegaan. 
We waren met vijf man over en zijn met een auto gegaan. Dat is de reden. De opzet was niet een OV-
weekend maar het is er zo van gekomen.  
 
Dan nu de debiteuren en crediteuren. Dit stond eerst helemaal mooi op nul. Net buiten het boekjaar 
nog een factuur van de NKBV gekregen voor een klimkaart. Die is inmiddels betaald.  
 
Lise: Dan gaan we door naar de afrekening van de fiscus. Daarna stemmen we over beide 
afrekeningen tegelijk. 
 
 

11. Afrekening fiscus 
 
Lara: De afrekening gaat hetzelfde in z’n werk als bij de HSHG. Aan de hand van de posten kun je 
vragen stellen als er iets onduidelijk is. Je hebt ook een toelichting erbij. We beginnen met post 1 t/m 
4. Heeft iemand vragen?  
 
Barbara: Waarom is het zo laag uitgevallen?  
 
Lara: Minder kader opgeleid dan dat er begroot is. 6 PVB examens en een SKB-io examen. Dat is 
minder dan begroot. En de kaderdrankjes bij de Klimmuur vielen laag uit. Kader drinkt veel fris en 
weinig bier. Kader declareert ook niet altijd vervoerskosten. Dat is aan henzelf om hun reiskosten te 
laten vergoeden. Misschien dat ze dat vergeten of niet allemaal weten.  
 
Maaike: Is het niet te hoog begroot?  
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Lise: De reden daarvoor is dat we graag meer kader willen. Als er kader opgeleid wil worden hebben 
we dat geld voor ze.  
 
Maaike: Dat geld hebben we sowieso. Ook als het duurder wordt. Maar begroot het realistisch. 
Anders ga je geld reserveren dat niet wordt uitgegeven.  
 
Lara: Je reserveert het nu niet, maar als er geld gaat naar een opleiding wordt het uitgegeven. Jordi 
heeft ook wat realistischer begroot. Het is ook afhankelijk van hoeveel kader er volgens OC gaat 
komen en hoeveel er examens doen. Dat wisselt per jaar.  
 
Dominik: Het kaderopleidingstraject duurt meerdere jaren. Het is een beetje toeval hoeveel mensen 
er examen doen. Het is moeilijk in te schatten of te peilen.  
 
Maaike: Ik vind het wel een goed punt. Afgelopen drie jaar is het meer dan 1100 euro geweest.  
 
Dominik: Er is heel weinig gedeclareerd door kader dit jaar. Ze hebben allemaal zelf betaald. Voor 
bijscholing zijn alleen kosten gemaakt voor EHBBO.  
 
Lise: er is vanuit de USAC inderdaad verder geen bijscholing georganiseerd dit jaar. Ik denk ook dat er 
of weinig mensen naar bijscholingen geweest zijn. Of ze vinden het niet nodig om het te declareren.  
 
Lisa: Er zijn ook veel gratis bijscholingen geweest dit jaar vanuit de NKBV.  
 
Loes: Er zijn ook dingen die nog goed moeten worden gekeurd door de NKBV. Dat duurt soms even 
voordat je het kunt declareren.  
 
Lara: Het hangt af van wanneer kaderleden examen doen en vanaf wanneer het georganiseerd 
wordt. Nu wordt ook weer een bijscholing georganiseerd. Dus aankomend jaar gaan er weer meer 
bijscholings-declaraties zijn.  
 
Lise: Laten we het daar straks even persoonlijk over hebben. Het is nu duidelijk waarom deze post dit 
jaar laag is. Zijn er vragen over post 5 t/m 14:  
 
Lisa: Ik heb een vraag over post 9; er is niks uitgegeven. Heeft dat niet plaatsgevonden of is er geen 
geld aan uitgegeven?  
 
Lara: Dat is een potje waarbij leden als ze een idee hebben een aanvraag kunnen doen voor het 
potje. Dan kunnen ze daar geld voor vragen. Dat is door het jaar heen wel gecommuniceerd maar er 
zijn geen aanvragen voor geweest.  
 
Friso: Het is een aantal keer gecommuniceerd maar er is geen gebruik van gemaakt.   
 
Lisa: Dan nog een vraag over de toelichting van post 14. Er staat dat er bij de Dies winst is gemaakt, 
dus is er bij het Lentefeest verlies gemaakt? Volgens mij horen dit gescheiden potjes te zijn en niet op 
elkaar van toepassing.  
 
Lotte: Op het Lentefeest is wel correct begroot, maar hebben ze verlies gedraaid omdat er extra 
beveiligingskosten bijkwamen.  
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Lara: Daardoor is het gekomen. Het is extra beveiligingskosten, maar niet door de winst bij de Dies.  
Hebben jullie vragen over post 15 t/m 24?  
 
Hugo: Een serieus punt hierover. Volgens mij is er in mijn jaar begonnen met inflatiecorrecties.  
 
Lise: De afgelopen vier jaar is volgens Roberto geen inflatiecorrectie meegenomen bij de Klimmuur.  
 
Hugo: Voor de entree geldt dat, maar niet voor de rekening van de hal.  
 
Lise: Wat het nu is; vanwege de btw-verhoging moest het wat hoger. Aangezien de laatste jaren de 
btw niet verhoogd is in het bedrag dat wij betalen, en wat de leden betalen, moeten de leden iets 
meer betalen en moeten wij een beetje meer betalen.  
 
Maaike: Is het niet raar dat dat dan op twee manieren wordt verhoogd?  
 
Hugo: Dat is waarom ik het aan wil stippen. Uiteindelijk gaat het over het totaalbudget. Als er ieder 
jaar 100-150 euro extra bijkomt?  
 
Lise: Nee, dit bedrag staat nu voor vier jaar vast. Daarom is het iets meer om dan de btw van de 
komende vier jaar erin te doen.  
 
Zeb: Ik wilde nog iets weten over post 23. Er was nogal wat mailcontact over subsidies voor de 
alpiene klimweek. Dat die niet naar de USAC zouden gaan?  
 
Lara: Ik kan dat wel even toelichten. De commissie heeft heel goed hun best gedaan om 
verschillende subsidies binnen te halen, waardoor er vervolgens meer subsidies binnen zijn gehaald 
dan dat er nodig waren voor de activiteit. Daardoor is er subsidie van aangevraagde subsidies 
gebruikt. Daardoor was de USAC-subsidie niet nodig. Dat is niet correct, want met USAC-subsidie 
hoef je op andere subsidies geen beroep te doen. Daarom is dit laag uitgevallen. De overige 400 euro 
was niet meer nodig. Er is dus bij het Ottenfonds subsidie aangevraagd terwijl dat niet nodig was 
geweest.  
 
Lise: Hoe zou het nu wel correct op de afrekening moeten?  
 
Lara: het staat er correct op, alleen naar het Ottenfonds is het niet correct gezien we het geld van het 
Ottenfonds niet per se nodig hadden. Zij waren niet van plan de subsidie vaker te geven gezien de 
activiteit niet ieder jaar vernieuwend is. We kunnen het niet jaarlijks gaan gebruiken. Het is niet alsof 
we het in de toekomst kunnen gebruiken.  
 
Zeb: het overschot is niet verdwenen richting de USAC?  
 
Lara: Het geld dat de commissie heeft binnen gehaald is wel naar het eigen vermogen van de USAC 
gegaan.  
 
Lise: Nee, dat is niet waar.  
 
Lisa: Er zijn heel veel inkomsten bij de Klimweek. Alle subsidies zijn naar de Klimweek gegaan, maar 
de USAC heeft gewoon 400 euro minder gesubsidieerd.  
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Lara: Ja, zo moet het verwoord worden inderdaad.  
 
Maaike: Je kan ook de deelnemersprijs verlagen.  
 
Lara: Maar die is al erg laag.  
 
Hugo: Wat je hier moet zien is dat de klimweekcommissie iets heel goeds heeft gedaan: we hebben 
veel fondsen waardoor het voor de USAC minder kost en we het geld weer ergens anders kunnen 
besteden.  
 
Lise: Daar moet wel goed gekeken worden en overlegd worden met het bestuur. Er zijn subsidies die 
we maar een paar keer per jaar aan kunnen vragen. Wil wel even zeggen dat je niet zomaar allerlei 
subsidies kunt aanvragen. Bedankt voor de samenvatting Hugo.  
 
Lara: Zijn er nog vragen over post 25 t/m post 32?  
 
Hugo: Jammer dat er geen Rock-In is. Valt volgens het HR onder verantwoordelijkheid van bestuur. Er 
wordt geen enkel bestuur aan gehouden maar het is wel jammer.  
 
Friso: Waar het op spaak loopt is niet dat er niet genoeg geschreven wordt maar dat maar een 
beperkt aantal mensen In-Design beheersen. Of we moeten accepteren dat het er minder 
professioneel uitziet of er moeten meer mensen in de commissies die het design kunnen doen.  
 
Lara: Vragen over post 33 t/m post 44?  
 
Thomas A: Wat is er aan repre besteed?  
 
Lara: Er is geld besteed aan een diner met de NijSAC om de vlag terug te krijgen. Er was een cadeau 
voor de Klimmuur en voor FysioDomstad. Verder waren er reiskosten naar Diessen. Dan nog 
karabiners aan de bouwers van de wedstrijd.  
 
Hugo: Lidmaatschap is minder want de Sportraad heeft winst gemaakt?  
 
Lara: Ja, zij hebben besloten bij de sportverenigingen geen contributie te innen. 
 
Maaike: En de overige kosten bij contributie?  
 
Lara: Die waren voor een international die introductiekosten moest betalen. Zij had geen Olympas 
aangeschaft als international. Er was niet met haar gecommuniceerd dat ze überhaupt kosten moest 
betalen. Ze wilde zich toen uitschrijven. Het was besloten dat ze lid kon blijven maar dan niet hoefde 
te betalen. Het was onduidelijk gecommuniceerd. Ze was niet bij de introductie. Vragen over post 45 
t/m post 51?  
 
Dominik: Ik denk dat we over post 45 [nieuwe beamer] wel een keer moeten discussiëren. Misschien 
niet nu. Is iets om over na te denken met de kascom. Hoe je daarmee omgaat. Het is een vrij grove 
overschrijding van de begroting.  
 
Maaike: Het beamerscherm snap ik. Maar de beamer, was deze kapot?  
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Lara: Ja.  
 
Lisa: Er was eerst een beamer gekocht die het niet meer deed.  
 
Dominik: Wat is er met de kapotte beamer gebeurd?  
 
Frits: Die staat nog steeds bij mij.  
 
Dominik: Zou je niet kunnen kijken of je de andere beamer nog kunt repareren en verkopen om de 
schade te beperken? Niet de kapotte, maar de beamer die het niet goed doet. Je moet als bestuur 
wel onderkennen dat je een miskoop hebt gedaan. Kun je niks meer aan doen, maar je zou wel alles 
moeten doen om dat weer te rectificeren.  
 
Lisa: En je zou het bij de toelichting moeten zetten dat er eerste en nieuwe beamer is gekocht die 
niet goed was, en daarna nog een nieuwe beamer. In plaats van alleen “nieuwe beamer”.  
 
Lara: Oké, klopt. Dan gaan we door met post 52 en 53. Nee? Dan 54 tot 56.  
 
Lisa: Nog wel even een toelichting op post 51.  
 
Lara: Dat is de 1200 euro voor het Grote Plan [van bestuur ‘89]. Er is rond de zestig euro uitgegeven 
aan benzine. De rest is gereserveerd voor het aanleggen van klimroutes.  
 
Lisa: Kunnen we die zestig euro niet bij de NKBV declareren? Dan kan dit weer op 1200 gezet 
worden.  
 
Maaike: Ja, alle benzine kan gedeclareerd worden dus dit moet een debiteur worden.  
 
Lara: Dat zullen we dan aanpassen. Dan vragen over post 57 t/m 65? Dit jaar zijn er heel veel stunts 
binnengehaald. Dit bedrag gaat komend jaar niet zo hoog zijn.  
 
USAC-lied wordt gezongen voor de stunts.  
 
Maaike: Ik zou de kosten “optioneel” veranderen in “behakingsplan” omdat het daar nu voor 
gereserveerd is.  
 
Zeb: Hoe zit het met het geld wat is vastgezet voor Dereks examen?  
 
Lara: Dat hebben wij niet hoeven betalen dus ik denk dat hij dat examen niet gedaan heeft.  
 
Lise: Hij had geen plan meer om dat examen te doen.  
 
Maaike: Lustrumreservering is nu 1100 euro. Is er nu dan iets meer dan 800 euro uitgegeven?  
 
Lisa: Er zit nog 800 euro in de reservering.  
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Lara: De overige kosten zijn voor het lustrumboek. Die moet nog gedrukt worden. Zijn er nog vragen 
over post 66 t/m 69? Nee? We komen uit op een winst van 1069,50 euro. Ik had begroot op een 
verlies van 500 euro. De winst komt vooral omdat de kosten voor de HSHG en de OC lager zijn 
uitgevallen. En omdat er minder geld naar de Klimweek is gegaan. Dat zijn de voornaamste redenen.  
 
Maaike: Heb je nog advies voor de opvolger om wel geld uit te kunnen geven?  
 
Lara: Het advies is om meer geld uit te geven. Jordi kijkt hier nu ook al naar. Ik heb hem wel 
vrijgelaten in waaraan hij het uit wil geven. Hij is nog aan het zoeken waarin ‘ie het geld kwijt kan. 
Heb niet specifiek gezegd waar hij het aan kan uitgeven.  
 
Lise: Oké. Dan gaan we door naar de debiteuren.  
 
Lara: De perco die helemaal onderaan staat is inmiddels ook betaald. Andere grote bedrag is een 
stunt van het NH-hotel van 2206 euro. Die factuur moet opnieuw gestuurd worden want zij willen 
nog een correctie in de factuur. Die komt dan ook binnen twee weken binnen. De rest is of betaald of 
komt nog binnen – bijvoorbeeld de subsidie van Olympos die komt na hun peildatum. Ik ben nog in 
contact met Olympos om het geld te krijgen van de twee zaalhuuravonden. De termijn van twee 
weken is bijna verstreken. Ik ga nog met hun in contact zodat ze dat geld overmaken.  
 
Lise: Zijn hier nog op – of aanmerkingen over? Dan gaan we door naar de crediteuren. Alles is 
eigenlijk betaald. Dan de balans.  
 
Lara: Je ziet dat het eigen vermogen is gestegen door de winst van 1000 euro. Van 24.000 zijn we 
naar ongeveer 25.100 gegaan. Een gewenst eigen vermogen zit tussen de 18.000 en 20.000.  
 
Dominik: De data bovenaan kloppen niet.  
 
Lara: Dat klopt, dat moeten we nog veranderen.  
 
Lise: Als hier verder geen opmerkingen over zijn gaan we door naar de voorraad.  
 
Lara: Heeft iemand hier vragen over? Koop vooral nog om de voorraad laag te houden.  
 
Iris: Ik heb nog wel een vraag over de voorraad. Ik zag Zeb net met een paar USAC-sokken. Die waren 
afgeschreven en mochten niet verkocht worden zover ik weet. Waarom liggen ze dan wel hier voor 
verkoop? Die mag je eigenlijk niet verkopen.  
 
Lara: Dan worden ze bij deze niet verkocht.  
 
Lise: We zullen het even regelen met de mensen die op de incasso-lijst staan. Dan wil ik graag een 
stemadvies van de kascom over zowel de HSHG als de fiscus. Dan gaan we hierna stemmen.  
 
Dominik: Waar wij voornamelijk naar kijken als kascom is of wat het bestuur vertelt overeenkomt 
met de werkelijkheid. Dat is zo. Dus dit is gewoon in orde dus er kan over gestemd worden. Of je 
daar voor – of tegen bent moet je zelf weten.  
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Maaike: De NKBV-debiteur van de benzine wordt nog toegevoegd?  
 
Lise: Ja. En de naam van post 63 moet nog veranderd naar “behakingsplan”. Dan kunnen we 
overgaan op het stemmen. Het stemmen gaat als volgt: de mensen die mogen stemmen zijn student 
of zitten in een commissie. Yes? Je kunt ook blanco stemmen. Dan wordt je stem niet meegenomen. 
Voor stemmen betekent voor stemmen voor beide afrekeningen. Maaike is gemachtigd door 
Annemarieke, en Lisa door Ties.  
 
Er wordt unaniem voor gestemd. Alleen Elisabeth is naar huis gegaan dus stemt niet. Andere leden 
die zijn weggegaan hebben mensen gemachtigd (zie eerste pagina). USAC-lied wordt gezongen.  
 
Lise: Dan keur ik hierbij beide afrekeningen goed. Omwille van de tijd wil ik de commissies 
doorschuiven naar de volgende vergadering. Wel wil ik jullie als commissieleden vragen kort te zijn 
over wat je wilt vertellen volgende keer. We doen nu enkel nog de rondvraag. Het is handig als jullie 
op de website checken of het dechargeren en installeren klopt bij de commissies.  
 

12. Rondvraag 
 
Hugo: Alvast dank voor afgelopen jaar. En de problemen zijn sportief opgepakt.  
 
Jordi: Ik gok dat we volgende keer wel nog erg lang bezig zijn. Misschien moeten we de volgende 
vergadering eerder beginnen?  
 
Maaike: Ik zou het heel vroeg doen.  
 
Lise: Daar heb ik het zo met Loes over en dat zetten we dat in de uitnodiging. Ik vind het jammer dat 
we niet kunnen wisselen maar wel fijn dat we feedback krijgen op wat we doen. Dan sluit ik bij deze 
de vergadering.  
 

  


