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Introductie  
In de context van de huidige Coronacrisis en met het vooruitzicht dat deze situatie nog een significante                 
tijd zal voortduren, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat dit verregaande gevolgen heeft voor de                 
activiteiten binnen de vereniging. We kunnen het ons niet permitteren achter te lopen op de realiteit en                 
voelen ons genoodzaakt hier naar te handelen. Het huidige huishoudelijk reglement voorziet ons niet van               
de juiste handvatten om dit handelen zo goed mogelijk aan te passen aan de actuele context. Specifiek het                  
eerste artikel vormt hierin een steen des aanstoots. Om deze steen uit de dam te slaan en de rivier weer te                     
laten stromen, volgt hier een voorstel tot wijziging in het eerste artikel van het huishoudelijk reglement                
van de USAC.  
 
 

Het huidige artikel: 
“Artikel 1: Doelstelling  
Onder de in artikel 3 van de Statuten genoemde doelstelling van de USAC vallen onder meer de                 
volgende activiteiten: klimmen, bergwandelen, (tour)skiën, langlaufen en de training en opleiding           
ten behoeve van deze activiteiten.”  
 
Het voorgestelde artikel: 
“Artikel 1: Doelstelling 
Onder de in artikel 3 van de Statuten genoemde doelstelling van de USAC vallen onder meer de                 
volgende activiteiten: hardlopen, wielrennen, hangboarden, fitnessen en yoga’en en de op afstand            
gegeven training en opleiding ten behoeve van deze activiteiten.” 

 
 
Met het oog op de omstandigheden waarin elk lid van de vereniging zich op dit moment bevindt,                 
verwachten wij niet meer dan begrip voor de wijziging. Mede daarom heeft er gisteravond in een select                 
gezelschap een digitale stemming plaatsgevonden, waarbij de wijziging na unanieme stemming is            
aangenomen. De komende maanden zullen de gevolgen van deze wijziging zichzelf wereldkundig maken.             
Met opluchting durven wij nu te zeggen dat – ten tijde van een pandemie – de vereniging weer iets                   
toekomstbestendiger is geworden.  
 
 
Met sportieve groet, 
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