
 

Olympos 
Olympos geeft USAC jaarlijks subsidie omdat we als ssv aangesloten zijn en omdat eerstejaars USAC 
leden jaarlijks Olympassen af nemen. Binnen Olympos werden verscheidene zaken gewijzigd wat 
ervoor zorgde dat in 2016 een contract tussen Olympos en USAC werd gesloten. Inmiddels, na 4 jaar 
verlopen en stilzwijgend verlengd, maar is deze nog wel up-to-date? Want in de tussentijd is veel 
veranderd en is de Olympas prijs verhoogt.  

De vraag die dan opspeelt, gaan de subsidies ook omhoog? En hoeveel dan? Daarom heb ik alles 
even op een rijtje gezet.  

De gelden die USAC van Olympos krijgt  
In de onderstaande tabel zie je de subsidies welke vanuit Olympos aan USAC worden gegeven. Dit is 
op basis van 70 Olympassen.  

          
De Olympas 

kost €140 
De Olympas 

kost €130 
De Olympas 
kost €130 

          2019-2020 2018-2019 2016-2017 

Trainingsubsidie        €   1.260,00   €   1.260,00   €   1.260,00  
Cash 
subsidie          €      340,00   €      340,00  €      200,00  

Externe trainings faciliteiten subsidie  €   4.700,00   €   4.700,00  €   4.100,00  

Competitiesubsidie        €      560,00   €      560,00  €      560,00  
Olympos USAC 
contract         €   4.300,00   €   4.300,00  €   4.300,00  

Materiaalsubsidie            €      140,00  

        Totaal  € 11.160,00   € 11.160,00  € 10.560,00  

        
Bedrag per 

Olympas  €      159,43   €      159,43  €      150,86  
 

Vragen en conclusies 
● De subsidies gaan omhoog, maar ook de kostprijs van de Olympas wordt hoger. Stijgen deze 

evenredig?  
o Dat is lastig te zeggen. Voor 2016 bestond het stelsel met de huidige Olympas niet. 

Als je kijkt naar het verloop tussen 16-17 en 19-20; de Olympas is met €10,- gestegen 
terwijl de subsidie in totaal maar met €8,57 is gestegen. 

Maar wanneer je naar 18-19 kijkt zie je dat de subsidie al gestegen is voordat de prijs per pas 
werd verhoogd. 

● Moet de subsidie van het Olympos contract omhoog? 
o Mijn eerste idee was het Olympos te updaten (info betreft Olympas Light te 

verwijderen) en een jaarlijkse indexatie toe te voegen die in zal gaan in 2021. 
 

Feedback 
Dit moment is het geschikte moment om het Olympos contract onder handen te nemen. Het 
contract is in dit jaar verlopen en Olympos zelf wilde het graag verlengen. Ik zou graag feedback 
vanuit de vereniging willen ontvangen wat jullie vinden van het toevoegen van een jaarlijke indexatie  



 

De afspraak betreft introvergoeding verdiend vernieuwing 
De situatie was als volgt: in 2015 en eerder betaalde nieuwe USAC leden in hun eerste jaar een extra 
geldbedrag aan de USAC, zodat daar de introductieperiode van kon worden betaald. In 2016 werd 
een deal gesloten met Olympos. Er was een zogenoemde Olympas Light á €45 die kwam te vervallen 
en werd vervangen door de Olympas á €125. De deal hield in dat alleen eerstejaars USAC leden de 
Olympas zouden moeten kopen. Het verschilbedrag (€125-€45) van €80 zou terugkomen naar de 
USAC als subsidie. Van deze €80 per eerstejaars zou de intro worden betaald.  

Inmiddels weten de meeste niet meer dat een Olympas Light bestaan heeft en is de prijs per Olympas 
inmiddels met 12% toegenomen. 

In de jaren na 2016 is tijdens ALV’s hard gehamerd op deze €80 euro regel, met als resultaat dat 
alleen €6000 euro werd begroot op basis van 75 leden in mijn jaar. Dit resulteerde in een kleine 
afname in de totale hoeveelheid geld die naar totale intro toe ging. 

Al met al, de €80 euro die een eerstejaars “terug” krijgt tijdens zijn intro is een gedateerde afspraak, 
en dus zijn we genoodzaakt een nieuwe afspraak te maken.  

 

Voorstel qua afspraak 
Naar mijn mening moeten er zo min mogelijk voorwaarden aan de afspraak zitten. Vandaar maar één 
voorwaarde. Dit maakt het inzichtelijk voor iedereen. Het voorstel: 

● 70 eerstejaars (zoals ook in het Olympos contract genoemd staat) 
● 65% van de totale Olympas prijs komt ten goede aan de intro  

De voorwaarde: De totale subsidie vanuit Olympos minus de introkosten moet toereikend zijn om de 
klimmuur van te kunnen betalen.  

Hoe gaat dit in zijn werk? 
 De Olympas kost €140 in jaar 20-21. De begrotingswaarde voor dat jaar zou dan 70*€140*65% = 
€6370 zijn.  

Voor de HALv moet de fiscus zijn subsidies bij Olympos aangevraagd hebben, en weet hij of zij waar 
de vereniging recht op heeft. Daarnaast is dan bekend hoeveel de Klimmuur voor jaar 20-21 kost. Zo 
kan de fiscus controleren of hij of zij aan de voorwaarde voldoet.  

Wanneer er niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, moet op de eerstvolgende ALV worden 
besloten of en hoeveel de “subsidie” naar de Introductie aangepast moet worden.  

Tenslotte. De Introductie wordt betaald van het geld dat eerder dat jaar is opgehaald vanuit de 
Olympos subsidies. Anders gezegd, in het USAC jaar 20-21 wordt de intro van het USAC jaar 21-22 
betaald.  


