AV-besluiten 1984 tot nu.

MaasSAC AV-besluiten 1984 tot nu

18 mei 1984
• Officiële oprichtingsdatum van de MaasSAC (Maastrichtse studenten Alpen Club).
10 december 1984
• Er is besloten nog geen kascontrolecommissie aan te stellen.
• De weekend commissaris van CF is met de vraag gekomen om samen te gaan werken. De MaasSAC heeft
besloten een besloten vereniging te willen blijven een geen reisbureau te willen worden. Informatie
uitwisseling blijft wel mogelijk. (zie bijlage => Besluit niet intensief te samenwerken met CF (A1)).
29 mei 1985
• Er is fl. 100,- over om te besteden aan materiaal. Er wordt besloten nog niets uit te geven in verband met
eventueel verlies van de dies. Het jaar zal eerste financieel afgerond worden. Wat dan over is zal aan
materiaal besteed worden.
• Er wordt een spaarrekening geopend.
16 oktober 1985
• Voorstel van Willem Verstappen en Bert Schilte om elke belangrijke activiteit bespreekbaar te maken. Elk
bestuurslid moet aan het woord gelaten worden. INGESTEMD
• Voorstel: Organiseer meer trektochten met voorbereidende avonden door middel van lezingen en
knopenavonden, om zo subsidie te krijgen voor de NSAC-cursussen. INGESTEMD
5 november 1985
• Touwen kunnen alleen geleend worden door voorklimmers.
• Touwen worden afgeschreven na 3 jaar ten behoeve van de veiligheid.
• Inkomsten uit materiaalhuur worden besteed om afschrijving van materiaal te betalen.
• Rob Lith, Wendelien Elzinga, Joep van Eekelen en Paul Heynen worden ingestemd als kascontrolecommissie.
14 oktober 1986
• Bij afwezigheid van de zittende penningmeester, Bert Schilte, draagt Joost Janssen rekening en
verantwoording af voor het jaar 1985-1986.
• Als naklimmer mag je al het materiaal behalve touwen huren buiten de georganiseerde weekenden.
• Op de door de MaasSAC georganiseerde weekenden is het klimmateriaal gratis beschikbaar voor de
deelnemers
• Er is een afspraak met LV&S die inhoudt dat 10% van de gewone leden niet aan H.B.O. of de
Rijksuniversiteit Limburg hoeven te studeren. Deze leden kunnen door de AV toch als gewoon lid worden
toegelaten. De 10% norm geld niet voor het ondersteunende lidmaatschap.
• Margje Hartman, Jean Pierre Severens, Rombout D’Aumarie, Bert Smeets en Mieke van Vliet worden
ingestemd als ondersteunende leden.
• De contributie voor het ondersteunende lidmaatschap is gelijkgesteld met dat van een gewoon lid en wel fl.
25,- per jaar.
• Aanmeldingen en afmeldingen van lidmaatschap dienen schriftelijk te gebeuren.
• Wendelien Elzinga, Ronald van Schelven en Margitta Kampman worden ingestemd als kascontrolecommissie
van het jaar 1986-1987.
• Wijzigingen in het uitleenreglement: (zie bijlage =>Huurreglement MaasSAC-materiaal (A2)) (Alleen
gewijzigde versie van 16 december 1986 terug te vinden in archief).
a) Vooraf moet er gebeld worden.
b) Het materiaal moet persoonlijk gehaald en teruggebracht worden.
c) Betaling van de huur dient vooraf te geschieden.
d) De borgsom wordt geschrapt, hiervoor komt een clausule voor in de plaats. (Reden: Marie-Louise
Coenen wil geen cashgeld in huis hebben).
• het bestuur neemt de contacten met betrekking tot de klimmuur over van de klimmuurcommissie in overleg
met Phillip Simonds.
16 december 1986
• Linda Camps doet afstand van haar functie als secretaris. Ze geeft aan dat ze dit om persoonlijke redenen
doet. Ronald van Schelven wordt door het bestuur als nieuwe secretaris voor gedragen (zie artikel 11, lid 4
van de statuten: Is geen overdracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid (Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is) de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus).
INGESTEMD
• Doordat Ronald Schelven bestuurslid wordt komt zijn functie als kascontrolecommissielid vakant. Peter
Roelings wirdt benoemd als nieuw kascontrolecommissielid, naast Wendelien Elzinga en Margitta Kampman.
• Er wordt besloten te streven naar de verhouding 1 voorklimmer op 4 naklimmers
• Het vernieuwde huurreglement wordt ingestemd. (zie bijlage => Huurreglement MaasSAC-materiaal (A3)).
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De sportkaart wordt verplicht gesteld voor alle gewone leden, nadat de wijzigingen definitief in het HR en de
Statuten zijn aangebracht.
Het ontwerp restitutieregeling KNAV/NSAC/LV&S en de sportkaart (zie adrenaline’s januari en maart 1987)
wordt ingestemd. (Regeling in archief niet terug te vinden).
Bert Smeets wordt ingestemd als ondersteunend lid.

14 oktober 1987
• Het concept HR wordt, behoudens de wijzigingen die op die AV voorgesteld worden, aangenomen als
geldend HR. (zie bijlage => Concept Huishoudelijk reglement 1987 (A4)) (Ook aangepaste versie)
• Joost Jansen, Ronald van Schelven en Bob Schoenmakers worden ingestemd als nieuwe
kascontrolecommissie.
26 oktober 1988
• Na enige discussie over het niet goed bijeen roepen van de A.L.V. stelt de voorzitter voor een nieuwe A.L.V.
bij elkaar te roepen en vraagt de aanwezige leden hiermee in te stemmen. Men stemt hiermee in. (zie
bijlage => Intermezzo(A5))
• Rob Schoenmaker en Ronald van Schelven worden ingestemd als nieuwe kascontrolecommissie.
1 november 1989
• Paul Dobbelaar stelt een ledenstop voor onbepaalde tijd voor, aangezien het aantal leden exponentieel
stijgt. Door deze exponentiële stijging (73 + 22) zijn er niet genoeg voorklimmers (18 stuks, + 8 ADVO’s).
INGESTEMD
• Voorstel: Geert Jan van der Heyden: weekenden kasboek bijhouden (onder de hoede van de
penningmeester) en komende jaar ook voor leggen aan de kascontrolecommissie. INGESTEMD
• Bestaansrecht van de adrenaline, er worden nog steeds weinig stukken ingestuurd. De adrenaline zal toch
blijven bestaan.
• Het voorstel wordt gedaan om de voorklimmersvergaderingen af te schaffen. Uit ervaring is gebleken dat
alleen de actieve voorklimmers daar naar toe zijn gekomen. INGESTEMD
• Er wordt een regeling aangenomen waarin wanbetalers 2 waarschuwingen krijgen alvorens ze definitief (2
maart) worden afgevoerd.
• Er wordt een sponsorcommissie ingestemd als nieuwe commissie van de MaasSAC.
• Ronald van Schelven, Hans Snijders en Paul Dobbelaar worden ingestemd als nieuwe kascontrolecommissie.
15 november 1990
• Maud Lagerwy, Vincent van Werch, Willem Verstappen, Jan Konijnenburg, Gerda op ‘t Veld, Ignas
Verschuren, Wim van Vliet, Mieke van Vliet en Peter van Putten worden ingestemd als buitengewone leden.
• Voorstel: Josephine de Zwaan, Tanja Merkelbach, Wendelien Elzinga en Bert Schilte, de oprichters van de
MaasSAC, erelid maken. INGESTEMD
• Voorstel: Ereleden geen contributie laten betalen. INGESTEMD
• Voorstel (n.a.v. vorige AV (1 november 1989) puntje 9): wat te doen met mensen die student - af worden):
Voor de volgende AV moeten leden die afstuderen een verzoek doen aan de AV om als buitengewoon lid te
worden toegelaten. Hiertoe zal ter zijner tijd een oproep in de adrenaline geplaatst worden. INGESTEMD
• Voorstel: Personen die niet studeren en toch lid willen worden, moeten een verzoek richten aan de AV, die
daarover beslist. INGESTEMD
• Verder wordt besloten regelingen m.b.t. buitengewone leden, afgestudeerden en niet studenten op te
nemen in het Huishoudelijk Reglement tijdens de AV van 1991.
• Sportkaart regeling: Toegang tot het trainingsuur van de MaasSAC in sporthal Randwyck hebben alle leden
die in het bezit zijn van een sportkaart. Tevens heeft 10% van het ledenbestand zonder sportkaart toegang.
Dit wordt bevestigd door Rene Verster. Rene Verster stelt verder voor met het nieuwe bestuur verder te
groeien naar meer structuur in beleid en communicatie. Naar aanleiding van de vraag van Robert van
Herwerden wordt het volgende voorstel gedaan: de 10% in Randwyck kan worden volgemaakt met
studenten zonder sportkaart. INGESTEMD
• De ledenstop blijft gehandhaafd.
• Ten behoeve van de communicatie zal er in elke commissie een contactpersoon aangesteld worden.
• Voorstel: verhoging van de contributie met fl. 10,- (van fl. 25, - naar fl. 35, -). De voornaamste reden is dat
door de bouw van de klimmuur de MaasSAC diep in de buidel heeft moeten tasten en in de komende jaren
een lening van fl 3100,- (voor de reling) moet worden afgelost bij de LV&S. INGESTEMD
• Voorstel: aanleg van verlichting bij de klimmuur. De belangrijkste standpunten hierbij zijn: Na de aanleg
van verlichting kan er ook ‘s avonds geklommen worden waardoor de opbrengsten van de muur groter
worden. De tegenstanders vinden dat er te veel onzekere posten op de begroting staan om een post van
verlichting te verantwoorden en dat er enige beleidsreserves moeten blijven bestaan. UITGESTEMD
• Het voorstel om de sponsorcommissie te machtigen om contracten aan te gaan wordt ter stemming
gebracht. INGESTEMD
• Het voorstel tot het delegeren van de bevoegdheid van het verhuren van de klimmuur aan de
klimmuurcommissie wordt ter stemming gebracht. INGESTEMD
• Het voorstel om tevens de bevoegdheid om over het klimmuur gebruikersreglement te beslissen te
delegeren aan de klimmuurcommissie. Dit reglement blijkt echter een afspraak tussen de MaasSAC en de
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Dousberg en dat onderhandelingen hierover via het bestuur moeten blijven gaan. Een nieuw voorstel wordt
dan gedaan, om de bevoegdheid om over het klimmuur gebruikersreglement te beslissen bij het bestuur te
leggen, waarbij de klimmuurcommissie adviesrecht heeft. INGESTEMD
Bestuur stelt voor lid 5, artikel 5. (Afgeschreven touwen kunnen worden gehuurd door voorklimmers en
ADVO’s voor gebruik op de klimmuur bij de commissaris materiaal. Naklimmers kunnen afgeschreven
touwen huren bij de commissaris materiaal, indien zij hebben deelgenomen aan een instructieavond bij de
klimmuur of anders wanneer zij zijn voorgedragen door één voorklimmer of één ADVO bij de commissaris
materiaal.) toe te voegen aan het huishoudelijk reglement. INGESTEMD (zie bijlage => Huishoudelijk
reglement d.d. 15 november 1990 (A6))
Bestuur stelt voor om artikel 13. (Eenieder die gebruik maakt van de klimmuur dient zich te houden aan het
“klimmuur gebruikersreglement”.) toe te voegen aan het huishoudelijk reglement. Er wordt opgemerkt dat
er nog geen klimmuur gebruikersreglement is. Er blijkt al wel een concept te zijn. Voorgesteld wordt dat het
artikel wel opgenomen wordt met het idee, dat als men het er uiteindelijk toch niet eens blijkt te zijn met
het reglement, de leden een AV bijeen kunnen roepen om anders te beslissen over het reglement.
INGESTEMD (zie bijlage => Huishoudelijk reglement d.d. 15 november 1990 (A7))
Bestuur stelt voor om artikel 14 (1. Het bestuur is gemachtigd voor onbepaalde tijd een ledenstop voor
naklimmers in te stellen. Het bestuur kan hiertoe besluiten omdat anders leden die naklimmer zijn
onvoldoende aan de klimweekenden kunnen deelnemen. 2.Bij het afvloeien van een of meerdere leden
beslist het bestuur over de invulling van deze vrijgekomen plaatsen aan de hand van de wachtlijst.). Toe te
voegen aan het huishoudelijk reglement. INGESTEMD (zie bijlage => Huishoudelijk reglement d.d. 15
november 1990 (A8))
Er wordt opgemerkt dat de gestelde acht en veertig uur in lid 1, artikel 3. te kort is voor langere
activiteiten. Het voorstel komt om de annuleertijd even lang te maken als de duur van de activiteit (Een
deelnemer aan een activiteit, georganiseerd door de commissaris klimmen, kan zich afmelden tot een aan
de activiteit voorafgaande termijn, even lang als de geplande activiteit. Bij te laat afmelden van de
deelnemer kan de commissaris klimmen een vergoeding in rekening brengen aan de deelnemer, afhankelijk
van de financiële gevolgen en van andere omstandigheden.). INGESTEMD (zie bijlage => Huishoudelijk
reglement d.d. 15 november 1990 (A9))
Paul Dobbelaar en Maarten Drost worden ingestemd als nieuwe kascontrolecommissie.

17 oktober 1991
• Er worden vier voorstellen ter stemming gebracht n.a.v. het schadegeval van Maarten Drost en Peter van
der Putten. Voorstel 2 wordt uiteindelijk INGESTEMD (MaasSAC betaald de helft van de schade, fl. 854,93.
Fl 400,- ineens, de rest wordt betaald door de weekendprijs met fl. 2,50 te verhogen. (vakanties: fl. 10, - ).
Maarten en Peter betalen de andere helft van de schade) (zie bijlage => schadegeval van Maarten Drost en
Peter van Putten (A0))
• Ledenstop blijft gehandhaafd.
• Het voorstel wordt gedaan om Hansje Vonk erelid te maken. Hansje Vonk heeft zich ingezet bij de
oprichting van de MaasSAC. INGESTEMD
• Het voorstel van het nieuwe ledenbestand wordt ter stemming gebracht en INGESTEMD. Het treedt met
ingang van het komende bestuursjaar in werking. (zie bijlage => Nieuwe ledenbeleid (B1))
• Het voorstel wordt gedaan om niet-student leden een hogere contributie te laten betalen van fl. 50,-. Dit
voorstel zal na instemming ingaan in het volgende bestuursjaar. INGESTEMD
• Het voorstel zoals in bijlage 2 (Regeling gebruik prive-auto’s MaasSAC-leden) wordt ter stemming gebracht
en INGESTEMD. (zie bijlage => Regeling gebruik prive-auto’s MaasSAC-leden (B2))
• Er wordt een voorstel gedaan tot het aanpassen van het huurreglement. De huurprijzen zijn gebaseerd op
de mate van slijtage. Als mensen veel materiaal huren en dit te duur wordt, moet men overwegen eigen
materiaal te kopen. Voorstel INGESTEMD. (zie bijlage =>Huurreglement MaasSAC, aangepast per 17-101991 (B3))
• Het voorstel wordt gedaan om de taken van bestuursleden en van de commissies op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement. INGESTEMD. (Voorstel niet in archief terug te vinden).
• Het voorstel wordt gedaan om naklimmers 5,- per klimweekend meer te laten betalen dan de voorklimmers
om zodoende voorklimmers meer te stimuleren om mee te gaan op een klimweekend INGESTEMD
14 oktober 1992
• Franziska doet een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de
materiaalverhuur regels. Het voorstel wordt ter stemming gebracht en INGESTEMD. => nog in archief
kijken voor bijlage.
• EFFECTUEREN LEDENBELEID, 3 voorstellen. (zie bijlage => Effectueren ledenbeleid (B4))
• Voorstel 1: Moet er aan het besproken ondersteunende lidmaatschap andere rechten toegekend
worden dan die de bestaande ondersteunde leden al hebben. INGESTEMD (zie voorstel ALV 13
oktober 1993)
• Voorstel 2: Iedereen met een ‘onduidelijke’ status royeren. UITGESTEMD
• Voorstel 3: De “onduidelijke” leden krijgen middels een brief de keuze tussen opzegging of
ondersteunend lidmaatschap. INGESTEMD
• Maarten Drost en Riemer Fokkema worden ingestemd als kascontrolecommissie
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De ledenstop wordt gedeeltelijk opgeheven.

24 maart 1993
• Er worden nieuwe toelatingsvoorwaarden gepresenteerd en INGESTEMD. (zie bijlage =>
Toelatingsvoorwaarden nieuwe leden (B5))
• Edwin behandelt een aantal veranderingen in het HR in vergelijking met het oude HR. Ardy acht het
wenselijk dat “gebleken enthousiasme” opgenomen wordt in het HR. Dit zal gebeuren als punt f. van artikel
14. De overige punten worden dan opgeschoven. Veranderingen aan HR worden INGESTEMD.
• Er wordt een voorstel gedaan om de kascontrole commissie vaker in het jaar de boeken te laten
controleren. Dit zou ook moeten vast gelegd worden in het HR. Artikel 16 zal gaan luiden: De kascontrole
commissie dient drie maal per bestuursjaar de boeken te controleren en wel 2 en 6 maanden na de
bestuurswisseling en één maal aan het eind van het bestuursjaar. INGESTEMD.
13 oktober 1993
• Franziska Gassman en Maten Drost worden ingestemd als kascontrole commissie.
• Voorstel: Uitbreiding ondersteunend lidmaatschap. INGESTEMD (zie bijlage => Voorstel uitbreiding
ondersteunend lidmaatschap(B6))
• Voorstel: Hans Lanters benoemen tot erelid INGESTEMD.
• DISCUSSIE OMTRENT WANBETALING, 3 voorstellen (zie bijlage => Discussie omtrent wanbetaling (B7))
• Voorstel 1: Het bestuur gaat in geval van wanbetaling meteen over tot schorsing. UITGESTEMD
• Voorstel 2: Twee weken na constatering van wanbetaling stuurt het bestuur een aanmaning.
Wanneer betaling niet binnen twee weken na de aanmaning volgt gaat het bestuur over tot
schorsing. UITGESTEMD
• Voorstel 3: Als voorstel twee met de toevoeging dat het bestuur uiteindelijk in alle gevallen beslist.
INGESTEMD
24 maart 1994
• Het bestuur stelt voor ook de contributie voor ondersteunende leden jaarlijks door de AV te laten vaststellen
(die van de student leden moet volgens de statuten al jaarlijks vastgelegd worden). => INGESTEMD
• Het voorstel wordt gedaan om de contributie voor ondersteunende leden te verhogen van fl. 25,- naar fl.
40,-. Deze verhoging wordt gerechtvaardigd doordat enerzijds de rechten van de ondersteunende leden zijn
uitgebreid en anderzijds omdat de oude contributie slechts kostendekkend werk zijn, terwijl ondersteunende
leden ook daadwerkelijk ondersteunend moeten zijn. => INGESTEMD
• Het voorstel om de contributie voor gewone leden fl. 35,- te laten bedragen wordt gedaan. Ook leden die
later in het jaar lid worden moeten de fl. 35,- in zijn geheel betalen. => INGESTEMD
• Het voorstel om de contributie voor buitengewone niet-student leden fl. 50,- te laten bedragen wordt
INGESTEMD.
• Het voorstel de contributie voor buitengewone student leden fl 35,- te laten bedragen wordt ook
INGESTEMD.
• Er is een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en het voorstel wordt gedaan deze in een keer in te
stemmen. => UITGESTEMD.
• Het voorstel wordt dan gedaan om alle pagina’s van het Huishoudelijk Reglement pagina voor pagina in te
stemmen. Alle pagina’s worden uiteindelijk zonder wijzigingen INGESTEMD.
13 oktober 1994
• Commissie Cabouter UITGESTEMD (zie bijlage =>Commissie Cabouter (B8))
• Maarten Drost, Franziska Gassmann en Danny Graus worden ingestemd als kascontrole commissie.
• Bart en Wynand.=> Eerst toegezonden brieven opzoeken in archief
• Afgeschreven materiaal wordt veranderd in zijnde klimtorenmateriaal. INGESTEMD
16 maart 1995
• Het idee is ontstaan om acceptgiro’s te gaan gebruiken om zodoende te gaan voorkomen dat de
penningmeester met veel contant geld over straat moet lopen. Echter omdat je niemand kunt verplichten
per acceptgiro te betalen, is het mogelijk dat als men contant wil betalen, dit contant te doen. INGESTEMD
• De begroting blijkt niet te kloppen met betrekking tot de bestuursrepresentatiekosten. Het bestuur vraagt/
doet het voorstel deze te verhogen. Dit wordt INGESTEMD.
• Het bestuur doet het voorstel de bestuursrepresentatiekosten dan te verhogen van fl. 500, - naar fl. 800, -.
INGESTEMD
• Er wordt gediscussieerd over het te doneren bedrag van de MaasSAC aan het NSK 1995. Uiteindelijk wordt
het voorstel: fl. 1500, - te geven aan het NSK en daarnaast nog een bedrag in de vorm van een garantie.
INGESTEMD
• ER wordt een voorstel gedaan met een nieuw programma om van een introër een ADVO te worden. Dit
voorstel is noodzakelijk nadat de NSAC/KNAV de term ADVO niet meer erkent. Voorstel wordt INGESTEMD.
(zie bijlage => voorstel opleidingsplan (B9))
• Voorstel: Elk jaar dienen de contributiegelden opnieuw te worden vastgesteld, maar deze worden niet in het
HR geplaatst. INGESTEMD
• Voorstel: De standaarduitrusting zal bestaan uit een heupgordel, een acht en een schroef. INGESTEMD
• Er worden enige veranderingen in het Huishoudelijk Reglement INGESTEMD:
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Op pagina 3 wordt het gedeelte over contributiegelden ingetrokken;
Op pagina 5 wordt er bij artikel 15 de minimumbijdrage voortaan uit het Huishoudelijk Reglement
weggelaten;
Ø Artikel 18 is inhoudelijk niet veranderd;
Ø Artikel 20 vervalt, dus Artikel 21 wordt Artikel 20. In Artikel 20 moet Reglement met een
hoofdletter staan;
Ø Artikel 22 wordt Artikel 21.
(zie bijlage =>Huishoudelijk reglement d.d. 16 maart 1995 (B0))
15 juni 1995
• Er wordt een voorstel gedaan om een boulderwand aan te schaffen bij Randwijck. De gemeente en de LV&S
zijn al akkoord. De kosten bedragen ongeveer fl. 3150, -, deze zullen uit het eigen vermogen worden
betaald. INGESTEMD. (zie bijlage => financiering boulderwand (C1))
• Er wordt een voorstel gedaan om een groot introweekend te organiseren voor zo’n 30 man. Voorstel wordt
INGESTEMD. (zie bijlage => Voorstel introweekend (C2))
Ø
Ø

12 oktober 1995
•
Er wordt een voorstel gedaan om een gebruikersreglement toe te voegen aan het HR. INGESTEMD.
(zie bijlage => gebruikersreglement boulderwand (C3))
•
Er is een poging gedaan het Huishoudelijk Reglement overzichtelijker te maken. (zie bijlage =>
Huishoudelijk reglement d.d. 12 oktober 1995 (C4)) Herziene Huishoudelijk Reglement wordt INGESTEMD.
•
Thomas Mittelmeijer en Ingrid Kremers worden ingestemd als kascontrole commissie.
13 maart 1996
• Er wordt een drietal voorstellen gedaan voor het wijzigen en aanvullen van het Huishoudelijk Reglement.
Alleen voorstel b (“…. de door de weekendcommissaris vastgestelde en bekendgemaakte termijn van twee
weken voor een weekendactiviteit en drie weken voor een activiteit langer dan drie dagen is hierop van
toepassing. …..” ) wordt uiteindelijk INGESTEMD. (zie bijlage => Wijzigingen en aanvullingen Huishoudelijk
Reglement (C5))
30 oktober 1996
• Er wordt het voorstel gedaan om binnen de MaasSAC een adviescommissie in te stellen, eerst voor 1 jaar,
tot de eerste ALV van 1998. INGESTEMD (zie bijlage => Voorstel invoering adviescommissie, adhoc (C6))
• Er is het voorstel gedaan waarin de materiaalhuurprijzen van een aantal materialen zijn veranderd. Het
voorstel wordt INGESTEMD. (Voorstel niet in het archief terug te vinden)
18 december 1996
• Edwin Coenen vraagt toestemming om toegelaten te worden op de AV en om stemrecht in de
“brandstofkwestie”. INGESTEMD (zie bijlage => Ingezonden brief m.b.t. de brandstofkwestie (C7))
• Bram Groothuysen doet een verzoek tot lidmaatschap van de MaasSAC. Bram is geen student en geen
voorklimmer. UITGESTEMD
• Brandstofkwestie: Er wordt gestemd over het voorstel of de MaasSAC de 600,- die gemoeid is met de
brandstofkwestie in zijn geheel moet betalen => INGESTEMD (zie bijlage => Brandstofkwestie (C8))
• Er wordt het voorstel gedaan om de meningen te gaan peilen binnen de verenging over het feit dat er
steeds meer SAC’s bijkomen. De uitslag van de peiling zou dan doorgegeven moeten worden tijdens een
volgende NSAC-vergadering. => UITGESTEMD
• Er wordt een voorstel gedaan om een maximaal bedrag in te stellen waarbij, indien dit bedrag wordt
overschreden, het bestuur de beslissing moet doorspelen naar de Algemene Vergadering. Er wordt gestemd
over een maximaal bedrag van fl. 300, -. INGESTEMD
19 maart 1997
• De weekendcommissarissen doen het voorstel de weekendprijzen te verhogen, dit omdat BuBu is
opgeheven en we nu busjes moeten huren bij Feijts. De weekendprijs voor naklimmers zal stijgen van fl.
42,50 naar fl. 45,-. De weekendprijs voor voorklimmers zal stijgen van fl. 35,- naar fl. 40,-. => Voorstel
wordt aangepast tot naklimmers fl. 47,50 en voorklimmers fl. 40,- => INGESTEMD. (zie bijlage =>
discussie invoering contributie verhoging 19 maart 1997 (C9))
• Het voorstel komt ter tafel om het HR te wijzigen voor het afschaffen van de KNAV?NBV - restitutie. =>
INGESTEMD (zie bijlage => wijzigingen HR (19 maart 1997) (C0)), t.b.v. de afschaffing KNAV/NBV restitutie)
28 oktober 1997
• Er wordt gestemd over het feit of commissieleden van een commissie nu wel of niet ingestemd moeten
worden naast de commissiehoofden. Er wordt door de AV besloten dat de commissieleden zelf niet
ingestemd hoeven te worden.
• Bijna een jaar na de invoering van de adviescommissie, adhoc (zie AV 18 december 1996), wordt de
adviescommissie nu als een blijvende commissie ingestemd, dit zal echter pas officieel zijn, na een
discussieavond. (Discussieavond is geweest).
20 januari 1998
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KTI-cursus:
De opleidingscommissie stelt voor dat de KTI-cursus (waarin vaardigheid van het zelf klimmen op de
klimtoren en het begeleiden van mensen bij het klimmen op de toren geleerd wordt) voortaan niet meer
onder de opleidingscommissie valt maar onder de klimcommissie. INGESTEMD (zie bijlage => KTI-cursus
(D1))
Opleidingsplan:
De uitwerking hiervan is niet terug te vinden in het archief. Wellicht gaat het over de voorklimcursus.
Deelnemers moeten fl. 50, - statiegeld betalen, dat ze terugkrijgen als ze een bepaald aantal keer als
voorklimmer zijn meegegaan op blokweekend.
Edwin Coenen en Dennis Straathof worden ingestemd als leden van de kascontrolecommissie.

2 juni 1998
• Aannamebeleid:
De MaasSAC telt vijf jaar na aanvang van verenigingsjaar 1998/1999 honderdtien leden, waarvan 50% de
status voorklimmer oefenrotsen bezit. De adviescommissie heeft een stuk geschreven over dit voorstel,
mede hoe het gerealiseerd zou moeten worden. (zie bijlage => Aannamebeleid (D2)) => Voorstel
aannamebeleid wordt INGESTEMD
• MaasSAC-structuur:

Algemene Vergadering
Voorzitter
Vice voorzitter -------è
Secretaris
Penningmeester
Marteriaalcommissaris

Opleidingscommissaris
Weekendcommissaris
Introductiecommissaris
Sponsorcommissaris
Klimtorencommissaris
Adrenalinecommissaris
Activiteitencommissaris

Opleidingscommissie
Weekendcommissie
Introductiecommissie
Sponsorcommissie
Klimtorencommissie
Adrenalinecommissie
Activiteitencommissie

Kascontrolecommissie
Adviescommissie
Examencommissie

De commissarissen en de vice-voorzitter vormen samen de commissieraad.

•
•

•

Over dit voorstel met richtlijnen heeft de adviescommissie een stuk geschreven, deze richtlijnen zijn
opgenomen in het HR. (zie bijlage => Richtlijnen voor de commissies (D3)) De nieuwe structuur van de
MaasSAC wordt INGESTEMD (zie bijlage => Structuuraanpassing (D4))
Voorstel: Barry Peijmen mag lid worden van de MaasSAC. INGESTEMD
Nieuwe huurprijzen materiaal
a) De huurdagen worden in rekening gebracht in plaats van de gebruiksdagen. Bij het niet nakomen van de
afspraak om materiaal terug te brengen wordt fl. 10, - boete in rekening gebracht. Het aantal huurdagen
loopt door tot het materiaal daadwerkelijk terug gebracht is.
Nieuwe prijs: A÷X.
A = nieuwe prijs bij huur voor 1 dag
X = aantal aaneengesloten dagen dat het materiaal gehuurd wordt.
b) In dit voorstel worden de huurdagen in rekening gebracht in plaats van de gebruiksdagen. Hierdoor
worden leden gestimuleerd materiaal snel terug te brengen zodat andere leden er gebruik van kunnen
maken. Als de oorzaak van het niet terug kunnen geven van het materiaal bij de klimcommissaris ligt
dan zullen geen extra huurdagen in rekening worden gebracht.
Voorstel wordt INGESTEMD
Niet-leden kunnen via een MaasSAC-lid een basisklimset (bestaande uit gordel, karabiner, acht, helm en
schlinge) huren tegen een bedrag dat anderhalf keer hoger is dan de prijs voor leden.
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Verhuur aan leden gaat ten alle tijden voor boven verhuur aan niet-leden. Het verhuur verloopt via een
MaasSAC-er die verantwoordelijk wordt gesteld voor het uitgeleende materiaal. Er wordt vanuit gegaan dat
leden eerlijk zeggen of ze materiaal zelf gaan gebruiken of dat het voor een ander is. Voorstel wordt
INGESTEMD
Joep doet een voorstel voor een nieuw logo (zie bijlage => Voorstel nieuw logo (D5)) UITGESTEMD

7 oktober 1998
• Voorstel: Edwin doet het voorstel tot opschorten van de vergadering, vanwege het niet naleven van artikel
20, lid 1 van de Statuten (De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De leden
worden minstens veertien dagen vóór de vergadering door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling of door een advertentie in één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad,
tot de vergadering opgeroepen). UITGESTEMD
• Anique de Bruin wordt na het sturen van een brief met het verzoek om lid te mogen worden van de
MaasSAC ingestemd als studentlid.
• Voorstel: Edwin Coenen, Lidewij Wind, Moniek Steenis en Remi Nout worden voor het jaar 1998/1999 de
adviescommissie van de MaasSAC INGESTEMD
• Ad Knaapen, Peter van Putten, Ilona van Meegen, Michiel Heijnen en Joep Bovens worden ingestemd als
buitengewoon lid.
• Voorstel van 2 juni 1998 wordt ten dele herroepen.
Voorstel 1: De prijzen, wortelfunctie en boete blijven gehandhaafd, er wordt weer betaald aan de hand van
het aantal gebruiksdagen. INGESTEMD
• Voorstel 2: De materiaalcommissaris geeft drie dagen respijt alvorens de boete te berekenen. UITGESTEMD
• Edwin heeft de commissieverslagen gemist op de agenda en in de evaluatie. Voorstel: op een AV in 1998
doen de commissiehoofden verslag van het verenigingsjaar 1997-1998. INGESTEMD
• Edwin mist het NSK op de agenda. De NSK commissie bestaat nu (7 oktober 1998) uit Dirk Das, Berend
Verhoeff, Wouter Henneman, Janneke van en Bergen en Maartje Schaap. Voorstel: op 4 november 1998
beslist het bestuur of de MaasSAC het NSK 2000 gaat organiseren; er moet dan een capabele commissie
zijn; waarvan enkele leden tot 2000 blijven zitten. INGESTEMD
• De kopjescommissie moet herbenoemd worden, een adhoc commissie kan namelijk slechts een jaar
aanblijven. Besluit: de kopjescommissie wordt voor een jaar opnieuw aangesteld; in deze commissie zullen
Wouter Henneman, Edwin Coenen en Lidewij Wind zitting nemen.
• Voorstel: Het nieuwe HR wordt gepresenteerd op een AV in 1998, tezamen met de presentatie van de
commissieverslagen. INGESTEMD
• Voorstel: Volgend jaar zullen Dennis Straathof en Joep Bovens zitting nemen in de kascontrole-commissie.
INGESTEMD
9 december 1998
• Er wordt besloten dat voortaan bij alle stemmingen tijdens een AV de tijd van stemming dient te worden
vermeld, dit maakt controle van het aantal uitgebrachte stemmen mogelijk door middel van vergelijking
met de aanwezigheidslijst.
• Het voorstel wordt gedaan om Edwin erelid te maken zodra hij zijn lidmaatschap opzegt. => INGESTEMD
• De begroting voor het NSK 2000 die op de AV van 9 december 1998 is gepresenteerd wordt ingestemd.
• Er wordt besloten dat als na een intensieve zoektocht naar een geschikte locatie voor het NSK 2000 deze
niet is gevonden, er uitgeweken wordt naar een klimhal, dan wel Rocca dan wel Neoliet.
• Jacos van Zelst wordt ingestemd als lid van de kascontrolecommissie. Hij zal de commissie invullen naast
Joep Bovens en Dennis Straathof.
• Voorstel: voordat er geld wordt uitgegeven aan het lustrum, wordt de fl. 3000,- gespecificeerd door de ZAK.
Daarna wordt de penningmeester van deze specificatie op de hoogte gebracht en zal zij de leden daarvan zo
spoedig mogelijk op hoogte stellen. => INGESTEMD
7 april 1999
• Voorstel: Lidewij Wind wordt het commissiehoofd en Idwine van der Blij nieuw commissielid, zij vormen
samen de adviescommissie. UITGESTEMD
• Voorstel: Het punt 15 van de agenda voor de AV van 14 april wordt herbenoemd tot W.V.T.T.K. INGESTEMD
• Voorstel: De AV wordt uitgesteld aangezien Dennis geen uitnodiging heeft ontvangen. UITGESTEMD
• Voorstel: Het agendapunt huurprijsregeling wordt geschrapt van de agenda van deze AV (7 april 1999).
UITGESTEMD
7 juni 1999
• Voorstel: De contributiehoogte blijft volgend jaar hetzelfde (fl. 35,- voor studentleden, fl. 50,- voor
buitengewone leden en 40,- voor ondersteunende leden). INGESTEMD
• Voorstel: Het NSK 2000 wordt teruggegeven aan de NSAC. UITGESTEMD
• Voorstel: De samenstelling van de NSK-commissie is vanaf 7 juni 1999 tot het NSK of tot er een nieuw
Voorstel wordt gedaan: Maartje, Berend en Wouter. INGESTEMD
• Huurprijsreglement: nieuw huurprijsreglement van Michiel. Het oude reglement vervalt hiermee. De
materiaalcommissaris heeft het laatste woord. (zie bijlage => voorstel huurprijsregeling d.d. 5-11-98 (D6))
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Pakketregeling: er wordt betaald voor het hele gehuurde pakket, voor de gehele tijd zullen bezitsdagen
gerekend worden. Het oude systeem vervalt hiermee.
(zie bijlage => voorstel huurprijsregeling d.d. 5-11-98 (D7))
Voorstel: Het door de HR-commissie voorgestelde HR wordt per direct (7 juni 1999) van kracht, het oude
HR komt hiermee te vervallen. INGESTEMD
(zie bijlage => Huishoudelijk reglement (D8))
Voorstel: De door de MaasSAC gehanteerde kilometervergoeding zal vanaf vandaag (7 juni 1999) fl 0,35
bedragen. INGESTEMD
Voorstel: In het jaar 1999-2000 wordt iedereen die zich aanmeldt als lid aangenomen. UITGESTEMD
Voorstel: De door Fraukje voorgestelde commissiestructuur wordt per direct ingesteld UITGESTEMD
(zie bijlage => Commissiestructuur MaasSAC (D9))

6 oktober 1999
• Lid x. (de materiaalcommissaris moet de huurder vooraf op de hoogte stellen van de geldende
huurmogelijkheden) wordt toegevoegd aan het HR. UITGESTEMD
• Lidewij, Véronique en Idwine vormen de adviescommissie, Lidewij wordt commissiehoofd.
• Commissiestructuur:
Commissies kiezen één van beide structuren; de functionele structuur met een commissiehoofd, secretaris
en penningmeester; de projectmatige structuur met commissiehoofd en projectleiders die ieder
verantwoordelijk zijn voor een project.
(zie bijlage =>Commissiestructuur MaasSAC, aangepaste versie (D0))
8 december 1999
• Edwin en Dennis (Go nuts & co) doen het voorstel tot wijziging van de tijdsbalk. UITGESTEMD
(zie bijlage => voorstel tijdsbalk Go nuts & Co. (E1))
19 januari 2000
• Het bestuur krijgt toestemming van de AV, indien dit nodig mocht zijn nog 1000,- extra te investeren in het
NSK.
10 mei 2000
• De prijzen van de weekenden gaan omhoog, wegens de stijgende benzinekosten. Een weekend gaat nu fl.
50,- kosten voor naklimmers en fl. 42,50 voor voorklimmers.
• Het bestuur doet het voorstel om de AV-uitnodigingen voortaan per emial te versturen. Mensen die hier
bezwaar tegen hebben, kunnen zich melden bij de secretaris. Zij krijgen de uitnodiging gewoon per post. De
AV beslist anders: De zaken worden omgedraaid. Er wordt besloten dat de AV-uitnodigingen per post dienen
te worden verstuurd, tenzij de persoon zelf aangegeven heeft geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen
van de uitnodiging per email.
• Michael Capalbo wordt ingestemd als lid van de adviescommissie.
• Er wordt gestemd over wat te doen in een geval van schade tijdens een MaasSAC-activiteit:
1e Voorstel: De MaasSAC betaalt het gehele bedrag. UITGESTEMD
2e Voorstel: De deelnemers aan de activiteit betalen het gehele bedrag. UITGESTEMD
5 juni 2000
• Er vindt een contributie verhoging plaats: Alle contributies worden verhoogd met 10,-. Student leden gaan
45,- betalen, Buitengewone leden gaan 60,- betalen en ondersteunde leden gaan 50,- betalen.
(zie bijlage => Contributie verhoging (E2))
4 oktober 2000
•
Evert Bovens en Jacos van Zelst worden ingestemd als kascontrole commissie.
•
Voorstel: Het schadebeleid zoals het in de bijlage (zie bijlage => de schaderegeling (E3)) staat
aangegeven wordt aangenomen. UITGESTEMD

13 december 2000
•
Voorstel: twee MaasSAC lijsten, één alleen voor het bestuur, niet te zien door de leden. De andere zal voor
iedereen toegankelijk zijn. Dit is dan een lijst voor allerlei soorten zaken. INGESTEMD (zie bijlage =>
MaasSAC maillijst (E4))
•
Er komt een nieuwe commissie adhoc, dus eerst voor maximaal een jaar. De commissie heet de
internetcommissie met Victor Burger als hoofd. INGESTEMD
•
Auke van Mierlo wordt ingestemd als lid van de kascontrolecommissie naast Evert Bovens en Jacos van
Zelst die al in de commissie zitten.
•
Bedragen boven de 300,- m.b.t. onvoorzien moeten door de AV moeten worden goedgekeurd.
INGESTEMD
•
De dies begroting wordt door de commissie aan het bestuur gepresenteerd en het bestuur is daar dan
verantwoordelijk voor. INGESTEMD
•
Voorstel: Er is door het bestuur een vervoersreglement en een vervoerscontract opgesteld. De meningen
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over het voorstel zijn verdeeld. De AV besluit ze niet ter stemming te brengen, en worden daarmee dus
UITGESTEMD. (zie bijlage => Vervoersreglement (E5)) (zie bijlage => Vervoerscontract (E6))
De prijs van de blokweekenden wordt verhoogd naar fl. 42,50 voor voorklimmer en fl. 50,- voor
naklimmers, mits ze een klimjaarkaart hebben, ander komt er nog eens fl. 10,- bij.

21 maart 2001
•
Het voorstel komt op de AV om de internet commissie adhoc in te stemmen al de webcommissie => wordt
uiteindelijk niet over gestemd. Er wordt besloten de commissie later te laten samengaan met de
adrenaline commissie. (zie bijlage => voorstel instemmen webcommissie (E7))
•
Er wordt gestemd over de voorstellen voor de verandering van de tijdsbalk van de adviescommissie en die
van Go nuts & co. De tijdsbalk van de Adviescommissie wordt uiteindelijk INGESTEMD. (zie bijlage
=>Stemming Tijdsbalk (E8)), (zie bijlage => voorstel tijdsbalk adviescommissie (E9)), (zie bijlage =>
voorstel tijdsbalk Go nuts & Co. (E0))
6 juni 2001
•
Geen AV-besluiten tijdens deze AV
19 september 2001
•
Voorstel: Moeten aspirant leden nog zelf iets organiseren naast het deel nemen aan de introperiode
voordat ze lid moeten worden. UITGESTEMD.
•
Instemmen 4 leden: Violet Visser, Nicole Ebben, Radboud Reijn, Jérôme Waterval. INGESTEMD.
•
Stemmen over aanvragen buitengewoon lidmaatschap Michiel Heijnen en Johannes Voget. INGESTEMD.
•
Instemmen Daan Kok en Evert Bovens als KCC. INGESTEMD.
•
Voorstel besteding tegoeden: We gaan van de fl. 3500,- er nu 1000,- besteden aan materiaal. Dit
materiaal moet gekocht worden met behulp van mensen die daar gedegen verstand van hebben. De
overige fl. 2500,- zal besteed worden nadat er een discussieavond is geweest. INGESTEMD.
•
Stemming regeling materiaalhuur: De huurperiode voor materiaal bedraagt maximaal drie maanden.
Hierna moet voor deze periode betaald worden en wordt het materiaal officieel opnieuw gehuurd.
Leden die nu nog materiaal in hun bezit hebben mogen dit nog maximaal drie maanden volgens de oude
regeling huren, daarna eindigt hun huurperiode, krijgen ze een rekening voor hun huur en komen ze
automatisch in de nieuwe regeling terecht. INGESTEMD.
•
Stemming na ongeluk op introweekend: In het geval dat Ad Rem een rekening stuurt voor het eigen risico
zal deze door de MaasSAC betaald worden. INGESTEMD.
7 november 2001
•
Stemmen over aanvraag buitengewoon lidmaatschap Marike Hendriks. INGESTEMD.
•
Instemmen begroting: er wordt gestemd over de begroting met daarin de volgende veranderingen:
a. De post verzekeringen zal bij het stuntteam verwijderd worden. Ook de inkomsten zullen met fl.
200,- verminderd worden.
b. Er wordt fl. 500,- uitgetrokken voor gastsprekers. Tevens wordt de naam van dit kopje veranderd
(reiskosten wordt weggelaten).
c.
Er wordt fl. 150,- uitgetrokken voor boeken voor de webcie.
INGESTEMD.
•
Stemming over voorstel stuntteam. Aan het meegestuurde voorstel is een regel toegevoegd, namelijk dat
de AV (en dus de MaasSAC als vereniging) de verantwoordelijk moet dragen voor het stuntteam en niet
het bestuur. Over dit voorstel wordt gestemd. INGESTEMD
•
Voorstel geldbesteding: De fl. 1000,- die het bestuur naar aanleiding van de AV van 19 september 2001
mocht besteden is niet besteed. Vandaar dat er nu fl. 3500,- te besteden valt. Eerste prioriteit is om
materiaal aan te kopen, want er is nog wat achterstand op het vijfjarenplan. Hiervoor is fl. 1500,- nodig.
Dit betekent dat er nog fl. 2000,- over is. Het voorstel is om dit als volgt te verdelen: fl. 1000,- in een
voorziening voor een boulderwand voor het jubileum, fl. 700,- naar branders en fl. 300,- naar het eigen
vermogen.
Er gaat dus gestemd worden over de volgende verdeling:
- Materiaal
fl. 1500,- Voorziening boulderwand
fl. 1000,- Branders
fl. 700,- Eigen vermogen
fl. 300,INGESTEMD
10 april 2002
•
Instemmen Commissiehoofden. Het gaat hierbij om de volgende personen: Fraukje van Dijk voor de
opleidingscommissie, Jesse Mertens voor de introductiecommissie en Anne Bolders voor de ZAK.
INGESTEMD
•
Instemmen Advies-cie. Edwin Coenen en Maartje Schaap als advies-cie. INGESTEMD.
•
Stemmen over voorstel tot HR wijziging. Het voorstel is om artikel 24 lid 1 te wijzigen in: De hoogte van
de contributiegelden, ex. artikel 10, lid 1 van de Statuten, dient tenminste twee maanden voor de
aanvang van het verenigingsjaar waarvoor deze contributie van kracht is op een Algemene vergadering te
worden vastgesteld.
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Voorstel tot wijzigen contributies. Het voorstel is om voor het jaar 2002-2003 de volgende contributies te
hanteren:
o
leden: E 20,o
ondersteunende leden: E 22,50
o
buitengewoon leden: E 27,INGESTEMD.
Stemming over DIES begroting. INGESTEMD.

12 juni 2002
•
Er wordt dus gestemd over het idee het beleid van een nieuw bestuur in te laten stemmen op de wissel
AV. GELIJKE STEMMEN. Victor beslist het punt naar de volgende AV uit te stellen.
•
•
•
•

Instemmen Boris Klingenberg als voorzitter van de MaasSAC. INGESTEMD.
Instemmen Jaap Bovens, Elise Zijp, Arhur de Beaumont en Pieter van der Heijden als MaasSAC
bestuursleden. INGESTEMD.
Voorstel betreffende instructeursvergoedingen. INGESTEMD.
Voorstel betreffende richtlijnen post onvoordien. INGESTEMD.

18 september 2002
•
Stemmen over aanvragen buitengewoon lidmaatschap: Victor Burger Maarten Koks Daan Kok Angela
Stoof Tamara Desiree Janssen Idwine van der Blij Geerte Engbers. Tamara: UITGESTEMD. Overige:
INGESTEMD.
•
Voorstel: de personen die niet mee geweest zijn op het introweekend ingestemd worden onder het
voorbehoud dat ze gedrieën of individueel een activiteit organiseren voor de MaasSAC organiseren.
INGESTEMD.
•
Nieuwe leden instemmen: Lauran Janssen, Bibian Roos, Armando Bajares. INGESTEMD. Bibian na
beslissing van Victor vanwege gelijke stemmen.
•
Voorstel: Een nieuw bestuur wordt verplicht speerpunten van hun beleid te presenteren op de AV waarop
ze ingestemd worden. INGESTEMD.
•

Voorstel: Het beleid van een bestuur moet op de wissel-AV ingestemd worden. INGESTEMD.

•

Voorstel voor het reduceren van het aantal commissies. Er wordt gestemd over het volgende voorstel:
o
Samenvoegen adrenaline commissie, spons en stuntteam tot de PR commissie, waarin ook een
webmaster zitting heeft.
o

Samenvoegen van klimtorencommissie en klimcommissie.

o

AC is onderdeel van de opleidingcommissie.

o

Aantallen leden gebeurt tijdens de volgende CR.

INGESTEMD.
•

Instemmen begroting. INGESTEMD.

•

Instemmen Beleid. INGESTEMD.

13 november 2002
•
Stemming Jacos van Zelst en Sjoerd Boonstra als lid van de KCC. INGESTEMT
12 februari 2003
•
Stemming over materiaalplan. INGESTEMD.
•
Voorstel wijzigingen HR bijlage 2, zie Bijlagen AV-besluiten\Voorstel wijziging van bijlage 2 van het HR 12
februari 2003.doc. INGESTEMD.
•
Voorstel wijzigingen HR bijlage 4, zie Bijlagen AV-besluiten\Voorstel wijziging van bijlage 4 van het HR 12
februari 2003.doc. INGESTEMD.
•
Voorstel wijzigingen in de begroting, zie Bijlagen AV-besluiten\Voorstel veranderingen in de begroting 12
februari 2003.doc. INGESTEMD.
•
Instemmen financiële realisatie, zie Bijlagen AV-besluiten\realisatie 2002-2003 op 12 februari 2003.xls.
INGESTEMD.
•
Instemmen Emiel Ordelmans als IC hoofd. INGESTEMD.
•
Voorstel tot verandering kilometervergoeding naar 0.16 euro. INGESTEMD.
•
Voorstel tot besteding residu, zie Bijlagen AV-besluiten\Voorstel bestemming residu 12 februari 2003.doc.
INGESTEMD.
11 juni 2003
•
Instemmen Tobias Otto en Eline Smit als NSK commissie leden. INGESTEMD.
•
Instemmen Floor als hoofd klimcie. INGESTEMD.
•
Voorstel PR-cie: de PR commissie blijft nog een jaar bestaan en wordt vervolgens volgend jaar nog eens
geëvalueerd. INGESTEMD.
•
Instemmen nieuw bestuur. INGESTEMD.
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Voorstel verhogen blokweekendprijs. INGESTEMD.
Voorstel huurpijsformules materiaal, zie Bijlagen AV-besluiten\Voorstel huurprijsregeling materiaal 11 juni
2003.doc. INGESTEMD.
Voorstel HR wijziging KTI, zie Bijlagen AV-besluiten\Voorstel wijziging bijlage 10 van het hr 11 juni
2003.doc. INGESTEMD.

24 september 2003
•
Stemming aanvraag buitengewoon lidmaatschap Boris Klingenberg. INGESTEMD.
•
Instemmen beleid, zie Bijlagen AV-besluiten\Beleidsplan 2003-2004 23 september 2003.docmet de
volgende veranderingen:
o Bij punt 10: Mark zal goed de notulen lezen en vergaderingen van commissies bijwonen.
o Bij punt 10: Mark zal het nieuwe PR-hoofd zelf inwerken. Na een half jaar zal een evaluatie volgen.
o Bij punt 10: Toevoegen waar de sturing van de introërs in de commissies vandaan gaat komen.
o Bij punt 16: Toevoegen: “Mits er nuttige informatie is, maximaal 1 keer per week een Nieuwsbrief.”
o Bij punt 18: SSC moet SSV zijn.
o Bij punt 19: “Bouwkundig” toevoegen en toevoegen stappenplan aan bijlage.
INGESTEMD.
•
Instemmen begroting. INGESTEMD.
10 december 2003
•
Stemming aanvraag buitengewoon lidmaatschap Johan Sinnema. INGESTEMD.
•
Besluit OLV
#1 a.De MaasSAC verplicht zich tegen ontvangst van de kostprijs, twee keer per jaar, aan
alle OLV-leden zoals die bij hen op dat moment bekend zijn, een Adrenaline te sturen.
b. De OLV verplicht zich tot het betalen van de kostprijs, genoemd onder punt 1a.
#2 a. De MaasSAC staat toe de leden van de OLV toe te laten op het avondprogramma van
zijn Dies.
b. De kosten genoemd welke voortvloeien door deelname aan het programma zoals
bedoeld onder punt 2a, zullen door de OLV betaald worden, mits deze van te voren
bekend zijn gemaakt bij de OLV.
#3 De MaasSAC is bereid €500,- uit te geven aan de uitvoering van het OLV-concept.
INGESTEMD
•
Stemming voorstel: stemmingen over mensen moeten in hun geheel in de notulen vermeld worden.
GELIJKE STEMMEN. Voorzitter verklaard voorstel UITGESTEMD.
•
Instemmen commissiehoofden. Sanne Loijens: opcie, Maarten Vaessen: PR, Arthur de Beaumont: Klimcie,
Tanja Maiorova: ZAK. INGESTEMD.
4 februari 2004
• Instemmen IC hoofd Jordi Heijman. INGESTEMD.
16 juni 2004
•
Stemmen aanvraag buitengewoon lidmaatschap Martine Rouweler. INGESTEMD.
•
Instemmen IC hoofd. INGESTEMD.
•
Voorstel: Elk gewoon lid is verplicht aan het begin van een verenigingsjaar een sportkaart te bezitten en
moet hiervan een schriftelijk bewijs overleggen aan het bestuur. Het bestuur kan tot uitzonderingen
beslissen. INGESTEMD.
22 september 2004
•
Voorstel: Nieuwe leden die niet mee geweest zijn op introweekend mogen A-lid worden, mits ze voor 1
maart 2005 een activiteit organiseren. INGESTEMD.
•
Stemmen over aanvragen buitengewoon lidmaatschap Neal Blomjous, Ymke van Vliet, Sjoerd Boonstra.
Voorstel: de volgende persoon krijgt buitengewoon lidmaatschap, mits er geen problemen zijn met de 15
instructeurs uitzondering.
Het nieuwe bestuur verplicht zich deze leden één keer uit te leggen hoe buitengewoon en ondersteunend
lidmaatschap werken, en te vragen of de leden geen ondersteunend lid willen worden.
INGESTEMD.
•
Instemmen Randall Leong en Jaap Bovens als KCC. INGESTEMD.
•
Instemmen afzegbeleid. INGESTEMD. Bijlagen AV-besluiten\Afmeldregeling.doc
•
Voorstel: AV besluit regeling boete sportkaarthouders
o
Leden die hun sportkaart moeten kopen, maar dit niet doen krijgen 3 schriftelijke waarschuwingen,
waarvan de laatste drie weken voor het verstrijken van de deadline van de MUSST.
o
Leden die na 2 weken na het versturen van de laatste brief nog geen sportkaart hebben moeten een
boete betalen, zijnde de kosten van de sportkaart voor dat lid voor dat jaar plus 10 euro.
o
In het uitzonderlijke geval dat de totale door de MUSST opgelegde boete meer bedraagt dan de
totaal hiervoor geïnde boete, kan het bestuur besluiten de overige kosten voor de MaasSAC gedeeld
door het aantal leden die onterecht geen sportkaart hebben, als extra boete na te vorderen.
INGESTEMD.
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24 november 2004
•
Voorstel: jaarlijkse matriaal inventarisatie
“Al het materiaal van de MaasSAC zal eenmaal per jaar worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie
zal plaatsvinden in de maand september. Het bestuur is verantwoordelijk voor deze inventarisatie.”
INGESTEMT
•
Instemmen Ilona Punt en Pieter van den Heijden als leden van de adviescommissie. INGESTEMT
2 maart 2005
•
Voorstel: de intro’ers moeten gebeld worden over het invullen van de intro-enquête. UITGESTEMT
•
Voorstel Schade Callanques: de Calanques gangers betalen de kosten die ook gemaakt zouden zijn als
dit ongeluk gebeurd was in een huurauto, dit bedrag ligt rond de 1200 euro (inclusief reguliere kosten
huurauto), maar moet nog nagerekend worden. INGESTEMT Bijlagen AV-besluiten\voorstellen schade
calanques.doc
Bijlagen AV-besluiten\verzameling schade calanques.doc
•
Voorstel vervolg schade Callanques: op de volgende AV, 6 april 2005, zal een aantal mogelijke
voorstellen over Schade Calanques ter stemming worden gebracht. Er is op die AV geen discussie meer
mogelijk over de voorstellen. De stemming zal multiple choice zijn. Het bestuur zal deze voorstellen
formuleren en de voorstellen worden vooraf aan de op deze AV aanwezigen en degenen die
machtigingen hebben gegeven gestuurd ter commentaar. INGESTEMT Bijlagen AVbesluiten\voorstellen schade calanques.doc
•
het voorstel klimtoren zoals gegeven in bijlage 5, deel 1. OPTIE 1 INGESTEMT Bijlagen AVbesluiten\voorstel gebruik klimtoren.doc
•
het voorstel klimtoren zoals gegeven in bijlage 5, deel 2. OPTIE 3 INGESTEMT Bijlagen AVbesluiten\voorstel gebruik klimtoren.doc
13 april 2005
•
welke groep voorstellen wordt gebruikt bij de stemming over Schade Calanques. GROEP 1 INGESTEMT
•
regeling voor afhandeling Schade Calanques. Voorstel F wordt aangenomen. De deelnemers en de
MaasSAC betalen elk de helft van het overgebleven bedrag van 850 euro. INGESTEMT Bijlagen AVbesluiten\Bijlage2-Voorstellen_Schade_Calanques.doc
•
er wordt gestemd over de regeling gebruik privé autos en het bijbehorende formulier zoals gegeven in
Bijlage 3a en Bijlage 3b van de AV stukken. Deze regeling is geldig met als voorwaarde dat het
bestuur een ‘stok achter de deur’ ontwerpt die op de volgende AV ingestemd wordt. INGESTEMT
Bijlagen AV-besluiten\Bijlage 3a Reglement gebruik privé.doc Bijlagen AV-besluiten\Bijlage 3b
Formulier gebruik privé auto MaasSAC.doc
•
Bijlage 3c bevat een wijziging in het HR, ten behoeve van dit voorstel. INGESTEMT Bijlagen AVbesluiten\Bijlage 3c Toevoeging HR.doc
•
Adviesen Capalbo Zeijp: advies 1,2,3,4,5,6,7,13,14 INGESTEMT Bijlagen AV-besluiten\Adviezen
Capalbo Zijp 11 april 2005.doc
•
Voorstel: een lid mag maar 1 machtiging hebben op een AV. INGESTEMT

29 juni 2005
•
de MaasSAC geeft sponsoring voor Team Extreme van Dennis Straathof, in de vorm van 1 euro per uur
fietsen, wat neerkomt op 48 euro. INGESTEMT
•
Voorstel “water bij de wijn” als in bijlage 3a. MaasSAC betaalt 840 euro. Mark betaalt 10 euro als
symbolisch bedrag. INGESTEMT Bijlagen AV-besluiten\Bijlage_3a_Voorstel_water_bij_de_wijn.doc
•
Het symbolische bedrag vervalt, en MaasSAC betaalt de hele 850 euro. INGESTEMT
•
Helene, Darja, Laura en Martine worden het nieuwe MaasSAC bestuur. INGESTEMT
•
Voorstel: De AV besluit dat de contributie voor het verenigingsjaar 2005-2006 gelijk blijft aan het jaar
2004-2005. INGESTEMT
•
Rik geeft uitleg over het voorstel AV uitnodigingen. INGESTEMT Bijlagen AVbesluiten\Bijlage_12_Voorstel_AV_uitnodigingen.doc
21 september 2005
•
Negatief instructiekrediet
Bestuur heeft besloten dat negatieve instructiekredieten komen te vervallen en deze in de toekomst
ook niet meer toe te kennen.
9 november 2005
•

Uitgavenbedrag waar het bestuur geen toestemming van de AV voor hoeft te vragen. (9
november 2005)
Elk bestuur heeft een bedrag waarover zij mag beslissen zonder toestemming te vragen van de AV. In
het verleden is dit bedrag ingesteld op 300 gulden. Op zich wordt er door het bestuur zelden gebruik
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gemaakt van dit recht. Het komt ten eerste vrij weinig voor dat zo’n besluit moet worden genomen.
Ten tweede wordt vaak de mening van de AV ook bij lagere bedragen in het besluit meegenomen.
Om echter in het Euro tijdperk moeilijkheden te voorkomen wil het bestuur voorstellen om dit bedrag
van 300 gulden om te zetten naar een redelijk bedrag in euro. 300 gulden staat omgerekend gelijk
aan 136.13 euro. Het bestuur zou dit bedrag af willen ronden naar 150 euro. Dit staat gelijk aan
330.56 gulden.
•

Adviezen Capalbo-Zijp
Punt 8:
De MaasSAC verbindt zich eraan voor mensen die de (A)KI-opleiding volgen, ALLE kosten te
vergoeden.
Punt 9:
Om ons eigen kader te ontlasten is het aan te bevelen dat de MaasSAC instructeurs van buiten de
MaasSAC vraagt.
Punt 10:
Om ons eigen kader te bevoordelen moet het kader meer vrijheid hebben om zelf te klimmen. Dit uit
zich in een ( op verzoek) gewijzigde naklimmer/voorklimmer verhouding. Als er meer voorklimers dan
naklimmers zijn gaan er niet automatisch meer naklimmers mee.
Punt 11:
Er is een algemeen bekende termijn, 5 dagen waarbinnnen iemand die zich heeft opgegeven voor een
klimweekend zeker moet weten of een klimweekend al dan niet doorgaat.
Punt 12:
Leden moeten gestimuleerd worden om mee te gaan op blokweekenden. Het bestuur verplicht zich
ertoe binnen twee jaar een buddy-systeem op te zetten.

•

Contributie
Voor het eerst sinds het AV besluit van 5 juni 2000 wil het bestuur een voorstel doen tot het verhogen
van de jaarlijkse contributie voor onze leden, ondersteunende leden en buitengewone leden. Voor deze
verhoging dragen wij verschillende redenen aan in willekeurige volgorde.

1.

Inflatie. Als wij kijken naar de afgelopen 5 jaar dan zou alleen al de inflatie zorgen voor een
contributieverhoging van 3 euro. (Inflatie 3 % per jaar)

2.

De kosten die de MaasSAC veel tegenkomt, zoals prijzen voor benzine en eten zijn de laatste jaren
flink gestegen. Maar ook prijzen voor opleidingen en examens zijn gestegen. Hierdoor zullen
weekenden en opleidingen duurder worden. Om deze prijzen voor leden laag te houden zal er vanuit
de MaasSAC meer gesponsord moeten worden.

3.

De MaasSAC zal een reserve op moeten bouwen om om te kunnen gaan met het dalende aantal leden.
Dit zal namelijk directe gevolgen hebben voor de subsidies, met name de basis subsidie. Ook zullen er
de komende jaren mensen van de OLV lid worden en pas na hun eerste lustrum zullen er weer gelden
van de OLV richting de MaasSAC gaan.

4.

Verder moet de MaasSAC zijn reserves weer opbouwen in verband met de hoge onverwachte kosten
van voorgaande jaren. De reserves van de MaasSAC zijn sterk gedaald ivm 2 jaar achter elkaar
problemen tijdens de Calanques. (Vorig jaar alleen al heeft dit een daling van 850 euro van het
reserve ten gevolge gehad.)

5.

Verder komen we door het dalende aantal leden niet alleen voor minder subsidie in aanmerking, maar
zijn subsidies aan alle kanten dalende. Dit is merkbaar binnen de bezuinigingen van de UM (zo werd
het MK een aantal jaar geleden voor 100% van de sport gerelateerde kosten gesubsidieerd en is dat
tegenwoordig nog maar 25%, verder is ook de toernooideelname subsidie afgenomen.) en
bijvoorbeeld het feit dat wij al sinds het jaar 2002-2003 geen kadersubsidie meer krijgen voor het
AKI-examen.

Door deze dalingen van leden, subsidies, reserves maar ook sponseringen (vorig jaar 735 euro, dit
jaar 515 euro) en het stijgen van veel van de kosten is er bij de MaasSAC steeds minder financiele
bewegingsruimte.
Zo is er in de jaarlijkse begroting bijna geen ruimte voor nevenavtiviteiten, bijvoorbeeld voor extra
reclame activiteiten (pr-materiaal) of het substantieel verbeteren van de website.
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Ook merken we dat steeds minder leden bereid zijn om grotendeels op eigen kosten een AKI examen
(4 AKI’s per jaar komt in totaal op bijna 400 euro aan kosten aan.) af te leggen of een KI opleiding (2
KI’s per jaar is ongeveer zo’n 500 euro aan kosten.) te volgen. Willen wij deze kosten deels of zelfs
helemaal blijven of gaan vergoeden, dan is hier wederom veel geld voor nodig.
Het bestuur stelt daarom voor om de contributie voor alle leden, ondersteunende leden en
buitengewone leden met 5-10 euro te verhogen. Dit zou respectievelijk neerkomen op 30,
25 en 37 euro contributie per lid.
Voor de MaasSAC zou dit betekenen dat we jaarlijks ongeveer 1200 tot 1300 euro extra financiele
ruimte zouden hebben. Dit bedrag zou dan gebruikt kunnen worden om bovenstaande problemen op
te kunnen lossen en financiele moeilijkheden weg te kunnen werken.
Wij zullen het volgende bestuur adviseren deze gelden in te zetten voor voornamelijk het opleiden van
kader.

8 februari 2006
•
Contract ‘Gebruik privé auto MaasSAC’
De heer of mevrouw………………………………………………………
(vanaf nu de eigenaar van de auto genoemd) , de MaasSAC en de onder genoemde bestuurders
komen voor de pzich aan het reglement gebruik privé-auto’s MaasSAC te houden.
Veranderingen in het contract zijn alleen mogelijk voor de ondertekening van het contract.
Dit contract geldt alleen als het minstens 24 uur vóór de aanvang van de activiteit is ondertekend door
alle betrokken personen.
Het bestuur kan een uitzondering maken op deze vastgestelde uren. De reden moet op de
achterzijde van het contract ‘Gebruik privé auto MaasSAC’ vermeld worden.
De bestuurders dienen te weten dat in geval van schade aan de auto, dit wettelijk op hen verhaald kan
worden.
De eigenaar van de auto krijgt een vergoeding van € 0,23 per kilometer. Deze vergoeding dient als
complete onkosten vergoeding. Het dekt dus alle uit normaal gebruik voortvloeiende kosten, evenals
alle kosten voortvloeiend uit schade, zoals het eigen risico en de terugval in de no-claim korting van de
verzekering. De MaasSAC aanvaardt géén aansprakelijkheid voor de eventuele schade die het
voertuig oploopt tijdens de MaasSAC activiteit. Alleen de bij punt A opgenomen personen mogen
optreden als bestuurder. De auto moet een Wettelijk Aansprakelijkheid (WA) verzekering hebben en
het polisnummer doorgeven aan het bestuur als bewijs hiervan.
Punt A:
Datum en tijd opmaak contract:
………………………………………
………………………………………
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MaasSAC (voorzitter, penningmeester, secretaris)
Naam: ………………………………

Naam:………………………………

Functie: …………………………….

Polisnummer auto WA verzekering:
………………………………………
Handtekening:……………………..

Handtekening:……………………..

1e bestuurder:

2e bestuurder:

Naam: ……………………………..

Naam: …………………………………

Handtekening:……………………..

Handtekening:………………………..

3e bestuurder:
Naam: ……………………………..
Handtekening:……………………..
Reglement gebruik privé-auto’s MaasSAC
Lid 1: dit reglement geldt voor alle MaasSAC activiteiten, dus zowel voor activiteiten waarbij vooraf de
kosten per deelnemer bepaald zijn (bijv. blokweekenden) als voor activiteiten waarbij de kosten in zijn
geheel verdeeld worden over de deelnemers van de activiteit (bijv. de carnavalsvakantie).
Lid 2: voor aanvang van de activiteit dient het contract ‘Gebruik privé auto MaasSAC’ ondertekend te
zijn door de eigenaar van de auto, de bestuurders en tenminste 1 MaasSAC bestuurslid en/of een door
het bestuur voor die activiteit gemachtigd persoon.
Lid 3: het bestuur bepaalt of er privé auto’s mogen worden gebruikt voor een MaasSAC activiteit.
Lid 4: de auto moet een Wettelijk Aansprakelijkheid verzekering hebben en het polisnummer
vermelden op het contract ‘Gebruik privé auto MaasSAC’ als bewijs hiervan.
Lid 5: de MaasSAC betaalt de eigenaar een kilometervergoeding voor het gebruik van zijn/haar privé
auto bij een MaasSAC activiteit. De hoogte van deze kilometervergoeding wordt door de Algemene
Leden Vergadering vastgesteld. Tevens wordt de hoogte van deze kilometervergoeding vermeld in het
contract.
Lid 6: deze kilometervergoeding dient als complete onkosten vergoeding. Het dekt dus alle uit normaal
gebruik voortvloeiende kosten, evenals alle kosten voortvloeiend uit schade, zoals het eigen risico en
de terugval in de no-claim korting van de verzekering. De MaasSAC aanvaardt géén
aansprakelijkheid voor de eventuele schade die het voertuig oploopt tijdens de MaasSAC
activiteit. Alleen de bij het punt A van het contract “Gebruik privé auto MaasSAC” opgenomen
personen mogen optreden als bestuurder. De eigenaar geeft zijn goedkeuring dat deze personen
bestuurder van zijn auto mogen zijn.
Lid 7: de bestuurders dienen te weten dat in geval van schade aan de auto, dit wettelijk op hen
verhaald kan worden.
•

Voorstel materiaalformule
Huidige situatie:
leden lenen materiaal van de MaasSAC en betalen hier een bepaald bedrag voor dat berekend wordt
met de allom bekende wortel-functie:
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§
§
§

leenprijs = gebruiksbedrag * √ gebruiksdagen + bezitsbedrag * √ bezitsdagen
gebruiksbedrag = (aankoopbedrag / levensduur) * factor
bezitsbedrag = gebruiksbedrag * 0,1

Voorstel:
nieuw formule:
§
leenprijs = aantal leenweken * (aankoopbedrag / levensduur in jaren) * factor
Deze factor is net als bij de nu bestaande formule 0.025 voor veel gebruikt of duur materiaal en voor
gewoon materiaal iets hoger 0.1 ipv 0.09. (0.1 rekent makkelijker). Om de kosten voor nieuwe leden
laag te houden is de factor voor heupgordel, belaymaster en acht gehalveerd.
Simpel gezegd waren de redenen voor het veranderen van de materiaalformule: de formule
eenvoudiger maken (zonder wortelteken) en mensen stimuleren om materiaal snel in te leveren.
Hieronder zijn de redenen nogmaals uitgewerkt:
1.

2.

Leden stimuleren om hun materiaal direct terug te brengen. Door de formule zo aan te
passen dat een langere leentijd niet automatisch leidt tot een goedkopere huurprijs per dag,
hopen we dat materiaal tijdig ingeleverd wordt. Wij willen hiernaar streven zodat iedereen
van de materialen gebruik kan maken en deze niet ongebruikt bij de leden thsui liggen.
Behalve het aanpassen van de formule speelt de allertheid van de materiaalcommisaris ook
een rol bij het terugbrengen van het materiaal (mailen en bellen).
Met deze formule is makkelijker aan te geven wat het huren van materialen zal gaan kosten.

In de bijgevoegde excel sheet is de nu bestaande formule vergeleken met het formulevoorstel. Bij alle
materialen is de prijs gegeven voor het lenen van 1 week met daarin 1 gebruiksdag. Verder zijn
sommige "vakantie" materialen vergeleken bij 1 maand, 3 maanden en 6 maanden en allen bij 10
gebruiksdagen (dit alleen bij de oude formule). Daarnaast zijn "intro" materialen vergeleken bij 1
maand, 2 maanden en 3 maanden en allemaal bij 1 gebruiksdag per week (dit alleen bij de oude
formule).

5 april 2006
•

Toestemming om op AKI of KI examen te gaan (5 april 2006)
Wanneer een MaasSAC-lid op KI/AKI examen gaat zijn er 2 manieren om hier toestemming voor te
krijgen, en dus in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten door de MaasSAC.
1. Het lid vraagt het bestuur om toestemming/ een handtekening. Het bestuur vraagt vervolgens de
mening van de opcie. Het bestuur zal alleen toestemmen in het zetten van een handtekening als
de meerderheid van de opcie vindt dat de aanvraag gerechtvaardigd is.
2. Het lid vraagt de opcie om een handtekening. De opcie geeft deze als de meerderheid van de
opcie vindt dat het lid klaar is voor zijn/haar examen. De opcie doet altijd onderbouwd verslag van
deze beslissing aan het bestuur.

•

Voorstel Maarten Vaessen en Ilona Punt
Geachte AV,
Bij deze willen Ilona en Maarten het volgende aan de AV voorleggen, dat zij zolang zij beide
geblesseerd zijn erdoor de rest van de MaasSAC ook niet geklommen word!
Ondertekend door M.Vaessen en I.Punt

•

Voorstel Rik Boss en Arthur de Beaumont
MaasSAC leden die omwille van medische redenen klimmen, zoals maar niet beperkt tot RSI, worden
mits op schriftelijk verzoek aan het bestuur, waarbij inbegrepen een verklaring van een arts of
geneeskundestudent, uitgezonderd van het solidariteit voorstel van Maarten Vaessen en Ilona Punt
ingestemd op 5 april 2006.

5 april 2006 – 14 juni 2006
•

Regeling vergoeding AKI examen, KI opleiding en eventuele herexamens
Tijdens de tweede AV van dit bestuursjaar zijn de laatste Capalbo/Zijp adviezen besproken. Hierbij is
het voorstel dat de MaasSAC de kosten van de AKI examens en de KI opleidingen volledig zal
vergoeden, aangenomen.
Om de kosten voor de opleidingen een beetje in de hand te houden wil het bestuur een voorstel doen
om per onderdeel van de opleidingen een maximaal te declareren bedrag te bepalen. Het lijkt ons
redelijk dit te bepalen aan de hand van de bedragen die de MaasSACers die dit jaar aan de opleidingen
hebben deelgenomen kwijt zijn geweest. Deze bedragen vinden jullie in de onderstaande tabel. Tot dit
bedrag mogen de kosten gedeclareerd worden maar als er meer kosten worden gemaakt dan zijn deze
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Examen
AKI examen

1 persoon

Examen geld

2 personen (p.p)

3 personen (p.p.)

4 personen (p.p)

50.00

50.00

50.00

50.00

Vervoer naar Freyr

120.00

60.00

40.00

30.00

Totaal

170.00

110.00

90.00

80.00

KI examen
KI opleiding

1 persoon

2 personen (p.p)

100.00

100.00

(105.00)

(105.00)

2x theorieweekend Bussum

44.80

44.80

2 dagen BLS

44.00

44.00

0.00

0.00

62.50

31.25

251.30

220.05

(BLS opleiding)

theorie-examen Woerden
Vervoer naar Freyr
Totaal

2 weekenden Bussum, met de trein 40% korting = 22.40 x 2= 44.80
2 dagen naar Zeist, met de trein 40% korting = 22.00 x 2= 44.00
BLS opleiding wordt betaald via EHBO-KI subsidie

Herexamen
Voor AKI’s gelden dezelfde bedragen als hierboven.
KI herexamen

1 persoon

2 personen (p.p)

KI examen

50.00

50.00

Vervoer naar Freyr

62.50

31.25

Totaal
112.50
81.25
Slechts een herexamen wordt door de MaasSAC vergoedt.
Het bestuur zal jaarlijks bekijken of de bedragen nog correct zijn.
Regeling bij vroegtijdig stilleggen van de opleiding door de deelnemer
De MaasSAC zal de kosten verbonden aan de opleiding uitbetalen wanneer de opleiding afgerond
wordt. Wanneer een deelnemer echter vroegtijdig de opleiding stil legt, en dit geldt voornamelijk bij de
Opleiding tot KI, wordt er gekeken naar de reden van stoppen, voordat eventuele uitbetaling plaats
vindt.
Wanneer een deelnemer door oorzaken van buiten, zoals ziekte, de opleiding niet kan afronden zal de
MaasSAC alsnog de gemaakte kosten uitbetalen. Wanneer deze persoon later alsnog de opleiding
afmaakt, kunnen kosten tot het vastgestelde maximum bedrag gedeclareert worden.
Indien een deelnemer zonder duidelijke oorzaken de opleiding stopt of opgeeft, zal er overleg tussen
het bestuur, de opcie en de desbetreffende deelnemer plaats vinden. Indien er geen reden van
buitenaf kan worden vastgesteld, dan is de MaasSAC niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten
en zal de deelnemer hier zelf voor op moeten draaien.
20 september 2006
•
Stemmen over aanvragen buitengewoon lidmaatschap Arthur de Beaumont, Rik Boss en Maarten
Vaessen. INGESTEMD
•
De AV beslist dat de 8 gordels, die op 1 juni 2006 met een stift gemarkeerd zijn op de inbindlus, wel
gebruikt mogen worden. INGESTEMD
•
Sebastiaan Muller, Renske Dekkers, Maarten de Esch, Sanne van der Zwaan en Markus Wächter
worden het nieuwe bestuur. INGESTEMD
11 oktober 2006
” by Johan Sinnema, 2001, Rik Boss 2004, Arthur de Beaumont 2005, Renske Dekkers 2007, Wimala van Iersel,
2009, Susanne Doomernik, 2009, Maaike Kesting 2010, Jesse Rijks 2012

•

MaasSAC AV-besluiten 1984 tot nu

Huidige HR wordt vervangen door nieuwe HR gemaakt door Rik Boss en Arthur de Beaumont.
INGESTEMD

15 november 2006
•
Stemmen over verlening buitengewoon lidmaatschap Sanne Loijens. INGESTEMD
•
Prijswijziging blokweekenden. INGESTEMD
14 februari 2007
•
Stemming financiele halfjaarrealisatie 23ste bestuur. INGESTEMD
6 juni 2007
•
Stemming; afschaffen van het 3x standzeggen voor iedere AV. INGESTEMD
19 september 2007
•
instructie krediet van 74,36 euro van Arthur de Beaumont wordt geschonken aan MaasSAC ter
stimulering van het buitenklimmen onder de nieuwe leden. Hij denkt hierbij aan 10,50 euro korting
voor de eerste 7 introërs die meegaan op een blokweekend.
•
Stemmen over buitengewoon lidmaatschap Mark Punt: INGESTEMD
•
David Bacci, Rick Bruijnzeels en Michael Ummels worden het 24e MaasSAC bestuur
•
Begroting 24e MaasSAC bestuur: INGESTEMD
12 december 2007 à GEEN geldige AV, aangezien de uitnodigingen niet op tijd zijn verstuurd.
Stemmingen tellen niet
•
Nieuw boekhoudprogramma
De penningmeester legt uit dat de MaasSAC via de NSAC aan een nieuw boekhoudprogramma kan
komen. Dit nieuwe programma werkt fijner en sneller. We hebben geen verplichtingen en kosten. Rik
heeft er een handleiding voor.
•
Bernadette van Oss wordt ondersteunend lid
•
Commissiehoofden & Adviescie worden ingestemd: Laura, Rik Boss en Sebastiaan Muller in de
Adviescie. Renske wordt klimop-hoofd, Wimala wordt ZAK hoofd.
16 april 2008 – Enkel bespreken van het functioneren van de penningmeester.
•
De portefeuilles penningen en subsidies worden vanaf heden uitgevoerd door de KCC tot aan het
volgende bestuur. De penningmeester geeft aan niet voldoende de taak te hebben ingeschat van het
penningmeesterschap en is ongemotiveerd.
•
Door het niet normaal functioneren van de penningmeester komt er een voorstel om het misgelopen
geld voor MaasSAC uit de bestuursmaanden van de Rick te halen. Er wordt eerst gekeken wat de
schade is en dan wat er uit de beurs kan worden gehaald. Het moet Rik geen geld gaan kosten. Tot nu
toe is het misgelopen bedrag € 200,-.
Juni 2008
Notulen niet gemaakt, stemmingen van 12 december 2007 worden ingestemd.
1 oktober 2008
•
Laura Steinbusch en Ilona Punt worden ingestemd als buitengewoon lid.
•
Marleen Everink, Tina Meidtank, Daniel Claes, Wimala van Iersel, Meta van der Kant en Joris Renckens
worden het nieuwe bestuur.
19 november 2008
•
Laura Steinbusch, Sebastiaan Muller, Michael Ummels ingestemd als Adviescie-leden.
14 januari 2009
•
Opnieuw stemmen stukken AV juni 2008:
o
Stuk 1: Voorstel bestuursbeurs Rick Bruijnzeels
Achtergrond: Tijdens het bestuursjaar 2007-2008 functioneerde de penningmeester niet naar
behoren en is uit zijn functie gezet. Het bestuur 2007-2008 krijgt 14 maanden bestuursbeurs.
Vraag: Wat moet er gebeuren met de 4 2/3 maanden bestuursbeurs ?
Voorstel:
2 1/3 maanden naar KCC en Rik Boss
2 1/3 aflossing geleden verliezen door dysfunctie penningmeester en de rest naar de reserves
voor het NSK/Lustrum in 2009.
o
Stuk 2: Voorstel kosten carnavalsweek
Achtergrond: Tijdens de carnavalsweek gaat de MaasSAC ieder jaar een week buiten
klimmen. Alle deelnemers betalen ongeveer 250 euro.
Probleem: Kaderleden geven gemiddeld 2 van de 5 klimdagen instructie terwijl ze evenveel
betalen als de naklimmers waar zij instructie aan geven.
Voorstel: Differentiering van deelnamekosten.
Status
%
Nu €250 wordt
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KI
AKI
Advo
naklimmer

€200
€225
€250
€300 (voor 1e jaars is het
€250 agv
instructiekrediet-fonds)
NB: kaderleden die geen instructie wensen te geven betalen als een Advo.
•

80
90
100
120

NSK begroting 2009. INGESTEMD

3 maart 2009
•
Rik Boss ingestemd als Adviescie-lid
•
Voorstel halfjaarlijks lidmaatschap. INGESTEMD
Bij deze willen wij als bestuur voorstellen dat leden die maar voor een half jaar lid willen worden wij
een halfjaarlijks lidmaatschap kunnen aanbieden.
Dit lidmaatschap is maar een half academisch jaar geldig, dus februari t/m juni.
Dit 5 maandelijkse lidmaatschap kost € 20,- . Dit is niet exact de helft van een jaarlijks lidmaatschap,
dit, omdat MaasSAC er minder subsidie of zelfs géén subsidie voor krijgt, en omdat het wel extra
administratie kost. Daarnaast willen we het normale jaarlijkse lidmaatschap aantrekkelijk laten blijven.
Verder is het nu vanuit UM-Sport ook mogelijk om een halfjaarlijkse sportkaart te kopen, dit omdat
veel mensen voor een master, een stage, of een uitwisseling maar voor een halfjaar in Maastricht
verblijven. Het zou niet eerlijk zijn om deze studenten een jaarlijks lidmaatschap te laten betalen.
•

Alpencie in het HR. INGESTEMD
11. Alpencommissie
Doel:
De alpencommissie draagt de zorg voor de organisatie van het Basecamp, het informeren over
de NSAC cursussen en het organiseren van andere activiteiten waarbij de Alpen centraal staan.
Leden: De alpencommissie bestaat uit ten minste twee en maximaal vier leden. Voor de organisatie en
het verloop van bepaalde activiteiten kan de alpencommissie een beroep doen op de leden van
de MaasSAC.

17 juni 2009
•
Voorstel financiële afhandeling Klimvaardigheidsbewijzen
De NKBV voert een nieuw opleidingssysteem in met bijbehorende nieuwe klimstatussen, met
bijbehorende klimvaardigheidsbewijzen (KVB). Een KVB kost 7,50.
De MaasSAC biedt overeenkomende cursussen aan:
IT
IV
OV
AK

:
:
:
:

Indoor Toprope
Indoor Voorklimmer
Outdoor Voorklimmer
Adventure Klimmer

Basiscursus
Voorklimcursus hal (VKCH)
Voorklimcursus buiten (VKCB)
Nuts & Friends Weekend

KVB-IT:
De Basiscursus is nu gratis voor MaasSACleden. De MaasSAC gaat het KVB-IT niet opnemen in de
begroting van de basiscursus. Het KVB-IT zal dus niet vergoed worden.
KVB-IV:
De MaasSAC ziet de VKCH en de VKCB als één geheel. De MaasSAC zal het KVB-IV dan ook niet
opnemen in de begroting voor de VKCH.
KVB-OV:
De MaasSAC neemt het KVB-OV wel op in de begroting voor de VKCB.

-

Het bestuur stelt de volgende financiële afhandeling voor:
huidige AdVo’s, die standaard MaasSAC lid zijn en geïnteresseerd zijn in een KVB-OV, krijgen één keer
de mogelijkheid om dit te melden bij de MaasSAC en dan zal de MaasSAC dit voor hen vergoeden.
Voor de leden die de VKCB 2009 hebben gevolgd en de mensen die in de komende jaren de VKCB
gaan volgen, zal het KVB-OV in het cursusgeld zitten.
Leden die op een andere manier Advo worden zullen het KVB-OV zelfs moeten betalen.
KVB-AK:
Het KVB-AK is nodig om SKI-OV te worden. De MaasSAC stimuleert de groei van het aantal
instructeurs en zal dan ook dit KVB voor de leden betalen.

•

Voorstel materiaal verzekering
Het bestuur stelt na onderzoek en berekeningen voor om geen materiaalverzekering te nemen. Wij zijn
tot dit besluit gekomen omdat áls we de kans lopen om binnen nu en drie jaar, want dan is de nieuwe
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klimhal er en kunnen we dáár de opslag hebben, schade te lopen of ál ons materiaal kwijt te raken, we
dan een bedrag kwijt zijn van rond de € 7000,-. Deze kans achten we zéér klein, omdat we de
afgelopen 25 jaar ook niet ons materiaal hebben verzekerd. Mocht er iets gebeuren, dan hebben we
onze continuïteit om de kosten uit te kunnen halen, daarnaast besteden we elk jaar ook al €2000,- aan
nieuw materiaal. Zie voor uitgebreide verklaring m.b.t. vragen vanuit de AV van 4 maart 2009 het
afzonderlijke bestand.

30 september 2009
•
Aline de Borst en Jan Zimmerman worden ingestemd als standaard lid.
•
Matthijs Cluitmans, Susanne Doomernik en Krishan Boere zullen een tijdelijk bestuur
vormen tot half Januari.
•

Voorstel HR wijziging bijlage 5 (boulderwand) wordt ingestemd.
Vanwege klachten vanuit UM Sport en striktere naleving van de controles op de sportkaart veranderen
er een aantal punten in deze bijlage met betrekking tot de boulderwand. Er ligt voortaan een sleutel
bij de balie van UM sport die men op kan halen als men wil gaan boulderen. Er ligt ook een ledenlijst
zodat alleen MaasSAC leden deze sleutel mee kunnen krijgen binnen bepaalde openingstijden.

•

Voorstel HR wijziging deel 3 en tegemoetkoming kader INGESTEMD
Vanaf september 2009 stelt UM sport een sportkaart(of een verenigingskaart voor belangrijke leden
die niet in staat zijn een sportkaart te kopen) verplicht voor alle standaard leden en buitengewone
leden van de MaasSAC. Om de kaderleden tegemoet te komen in de kosten van een sportkaart, die ze
eerst niet aan hoefden te schaffen als buitengewoon lid, is het voorstel tegemoetkoming kader
ingestemd. Kort samengevat: door instructie te geven kan de sport- of verenigingskaart ‘ terug
verdiend‘ worden.

11 November 2009
•
Begroting 2009-2010 INGESTEMD
•
Iris Boss en Rik Bruijnzeels worden als KCC leden ingestemd.
•
Wimala van Iersel, Joris Renckens en Marleen Everink worden als Adviescie leden ingestemd.
•
De commissiehoofden en commissie beleiden worden ingestemd.
•
Voorstel om een stuk over het verplicht zingen van het verenigingslied in het HR op te
nemen. UITGESTEMD.
Het MaasSAC bestuur dient bij officiele gelegenheden (zie de bijlage van het voorstel) het bestuurslied
tenminste eenmaal te zingen. Zij mag hierbij gebruik maken van audio en/of visuele hulpmiddelen
en/of instrumenten. Het MaasSAC verenigingslied dient bij alle MaasSAC gelegenheden gezongen te
worden ter stimulering van de verenigingsgeest. Indien de liederen niet gezongen worden mag de
Adviescie sancties opleggen.
13 januari 2010
•
Voorstel omtrent financiële afhandeling MaasSAC activiteiten. INGESTEMD.
Voor iedere MaasSAC activiteit die door een commissie/het bestuur georganiseerd wordt en
redelijkerwijs meer dan 50 euro per persoon zou kunnen kostern, dient een lid van de commissie/het
bestuur verantwoordelijk te zijn voor het volgende:
o
Dat minimaal drie weken voor aanvang van de activiteit een financiële begroting bij de
penningmeester is ingediend, waarbij deze begroting ten doel heeft om een realistische
onder- en bovengrens van de kosten per persoon te stellen.
o
Dat maximaal vier weken na afsluiting van de activiteit de definitieve kostenberekening bij de
penningmeester is ingediend.
Verder dient de penningmeester ervoor te zorgen dat:
o
Maximaal vier weken na het indienen van de kostenberekening de financiële zaken rondom de
activiteit gerealiseerd zijn.
•
•
•
•

Het beleid van de Alpencie in ingestemd
Susanne Doomernik, Marijn Edelenbosch, Sjoerd Hooymans en Maaike Kesting vormen het 27ste
MaasSAC bestuur.
Matthijs Cluitmans is als hoofd van de Alpencie ingestemd.
Matthijs Cluitmans is ingestemd als lid van de Adviescie.

26 juni 2010
•
HR wijziging n.a.v. de nieuwe N.K.B.V. statussen. INGESTEMD.
Buitengewoon lidmaatschap is weg, wordt niet meer erkend door UM SPORT. Verder zijn de punten die
betrekking hebben op de NKBV statussen aangepast, omdat de statussen veranderd zijn. Het HR is
taaltechnisch door het bestuur nagekeken en waar nodig verbeterd.
•
Voorstel variabele weekendprijs in verband met stijgende kosten busjeshuur. INGESTEMD.
De prijzen van de blokweekenden zijn niet meer reëel, dit komt doordat brandstofprijzen, de huur van
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•

•

•

de busjes en de prijs van de klimkaarten steeds verder stijgen. De prijzen (excl. klimkaart) worden
daarom vastgesteld op:
o
€42,- voor een naklimmer
o
€36,- voor een ADVO
o
€29,- voor een SKB
o
€21,- voor een SKI
Voorstel omtrent het overzetten van het instructiekrediet. UITGESTEMD.
De AV kan besluiten dat instructiekrediet dat meer dan een jaar geleden verdient is vervalt en naar
het Arthur Klimfonds overgezet wordt. Als een lid gebruik maakt van instructiekrediet om naar een
MaasSAC klimactiviteit te gaan, wordt de activiteit altijd eerst van het oudste krediet betaald. Dit is
om te voorkomen dat mensen over de jaren heen heel veel instructiekrediet opbouwen en om het
gemakkelijker te maken het instructiekrediet van oude leden of inactieve leden te laten vervallen. Die
regeling zal vanaf nu geldig zijn, dus het instructiekrediet dat er nu is wordt behandelt alsof het op
deze datum van de AV verdient is. De overzetting naar Arthur Klimfonds is gebruikelijk, want het geld
uit dit fonds wordt gebruikt om nieuwe leden, die nog geen ADVO zijn, goedkoper naar een klimweek
tijdens de Carnaval te laten gaan.
Hoogte contributie studiejaar 2010-2011. INGESTEMD.
De hoogte van de contributie wordt voor alle leden met €5,- verhoogd. De contributie voor 2010-2011
komt daarmee uit op:
o
€35,- voor gewone leden
o
€25,- voor ondersteunende leden
Voorstel omtrent het bezorgen van de adrenaline. INGESTEMD.
De leden van de MaasSAC zien graag dat het verenigingsblad de Adrenaline vanaf academisch jaar
2010-2011 bij alle MaasSAC leden in papieren vorm bezorgd wordt, tenzij leden specifiek aangeven
hier geen prijs op te stellen. De leden spreken uit zich hiervoor in te zetten, of het nodige budget
beschikbaar te stellen, en roepen het bestuur en de Adrenalinecommissie van het jaar 2010-2011 op,
de wens van de leden tot uitvoering te brengen. Rik Boss wil zich bemoeien met het
rondbrengsysteem.

22 september 2010
•
Stemming omtrent realisatie 2009-2010 uitgesteld tot volgende AV. Realisatie moet op diverse
punten aangepast worden en opnieuw gecontroleerd worden door de KCC.
•
Het 28ste bestuur bestaat uit:
o
Daphne Schoenmakers (voorzitter)
o
Irene Engelen (vice-voorzitter)
o
Maaike Kesting (secretaris)
o
Marijn Edelenbosch (penningmeester)
o
Sjoerd Hooymans (klimcommissaris)
o
Sebastiaan Otto (materiaalcommissaris)
•
Het 28ste MaasSAC beleid. INGESTEMD
27 oktober 2010
•
Financiële realisatie 2009-2010. INGESTEMD
•
Financiële begroting 2010-2011. INGESTEMD
•
Voorstel Claes-Punt fonds (CP fonds). INGESTEMD
o
De nieuwe instructievergoeding voor:
§
SKB-IO/SKI-IO 8*5 = 40 euro per dag voor in de boekhouding, waarvan de weekend
kosten betaald worden en de rest in het Claes-Punt fonds gestort wordt.
§
Voor SKB = 8*12,50 = 100 euro per dag, waarvan 25 uitbetaald wordt en 75 naar
het Claes-Punt fonds gaat. Weekend kosten gaan van het uitbetaalde gedeelte af.
§
Voor SKI = 8*12,50 = 100 euro per dag, waarvan 50 uitbetaald wordt en 50 naar
het Claes-Punt fonds gaat. Weekend kosten gaan van het uitbetaalde gedeelte af.
§
Voor PB = 8*20 = 160 euro per dag, waarvan 50 uitbetaald wordt en 110 naar het
Claes-Punt fonds. Weekend kosten gaan van het uitbetaalde gedeelte af.
o
Iedereen betaald €30 weekend kosten dus voor een weekend instructie krijgt een:
•
SKB-IO/SKI-IO krijgt niets uitbetaald, €30 worden als kosten geboekt en het CPfonds krijgt €50.
•
SKB krijgt €20 uitbetaald. Er wordt €25 per dag uitbetaald, min €30 kosten voor een
weekend. Het CP-fonds krijgt €150.
•
SKI krijgt €70 uitbetaald. Er wordt €50 per dag uitbetaald, min €30 kosten voor een
weekend. Het CP-fonds krijgt €100.
•
PB krijgen het zelfde uitbetaald als de SKB/SKI. Het CP-fonds krijgt in dat geval
€220.
o
Daarnaast:
§
Instructiekrediet voor andere cursussen:
§
SKB/SKI-IO
5 euro per uur naar persoonlijke instructiekrediet
§
SKB/SKI
12,50 euro per uur, waarvan 5 euro naar instructiekrediet, 7,50
naar CP-fonds
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PB
20 euro per uur, waarvan 5 euro naar instructiekrediet, 15 euro
naar CP-fonds
Commissiehoofden 2010-2010
o
Alpencie: Marijn Edelenbosch. INGESTEMD
o
KlimOp: Daniel Claes. INGESTEMD
o
Webcie: Jonas Hummel. INGESTEMD
o
Adrenalinecie: Reneé de Groot. INGESTEMD
o
ZAK: Sebastiaan Otto. INGESTEMD
§

•

09 februari 2011
•
Ondersteunend lidmaatschap Esther Koolen. INGESTEMD
Is nu USAC lid, en wil ook MaasSAC lid worden. Ze is geen student meer en niet verbonden aan
Universiteit Maastricht, een sportkaart kopen is dus niet mogelijk. Ze is actief, maar geen instructeur.
•
AV voorstel aansprakelijkheid bij gehuurde busjes tijdens MaasSAC activiteiten. NIET OVER
GESTEMD.
Voorstel wordt herschreven.
•
Commissiehoofden 2011
o
IC: Nicole Soons. INGESTEMD
•
Adviescie leden
o
Joris Renckens. INGESTEMD
o
Marleen Everink. INGESTEMD
o
Matthijs Cluitmans. INGESTEMD
•
KCC leden
o
Mark Punt. INGESTEMD
o
Daniel Claes. INGESTEMD
•
Het 29ste MaasSAC bestuur bestaat uit:
o
Daphne Schoenmakers (voorzitter)
o
Irene Engelen (vice-voorzitter en secretaris)
o
Marijn Edelenbosch (penningmeester)
o
Jonas Hummel (klimcommissaris)

08 Juni 2011
•
Ondersteunend lidmaatschap Jozef Houben. INGESTEMD
Jozef Houben is elke week in de hal. Hij heeft gevraagd of hij lid kan worden. Hij voelt zich nog
student en hij zou het leuk vinden om af en toe met onze gezelligheidsactiviteiten mee te doen.
Misschien gaat hij ook wel deelnemen aan klimactiviteiten. Hij is net afgestudeerd en 26 jaar.
•
Voorstel CP-Fonds. INGESTEMD
o
De nieuwe instructievergoeding voor:
SKB-IO/SKI-IO 8*5 = 40 euro per dag voor in de boekhouding, waarvan de weekend
kosten betaald worden en de rest in het Claes-Punt fonds gestort wordt.
Voor SKB = 8*12,50 = 100 euro per dag, waarvan 25 uitbetaald wordt en 75 naar het
Claes-Punt fonds gaat. Weekend kosten gaan van het uitbetaalde gedeelte af.
Voor SKI = 8*12,50 = 100 euro per dag, waarvan 50 uitbetaald wordt en 50 naar het
Claes-Punt fonds gaat. Weekend kosten gaan van het uitbetaalde gedeelte af.
Voor PB = 8*20 = 160 euro per dag, waarvan 50 uitbetaald wordt en 110 naar het ClaesPunt fonds. Weekend kosten gaan van het uitbetaalde gedeelte af.
o

Iedereen betaald €30 weekend kosten dus voor een weekend instructie krijgt een:
SKB-IO/SKI-IO krijgt niets uitbetaald, €30 worden als kosten geboekt en het CP-fonds
krijgt €50.
SKB krijgt €20 uitbetaald. Er wordt €25 per dag uitbetaald, min €30 kosten voor een
weekend. Het CP-fonds krijgt €150.
SKI krijgt €70 uitbetaald. Er wordt €50 per dag uitbetaald, min €30 kosten voor een
weekend. Het CP-fonds krijgt €100.
PB krijgen het zelfde uitbetaald als de SKB/SKI. Het CP-fonds krijgt in dat geval €220.

o

Daarnaast:
Instructiekrediet voor andere cursussen:
o
SKB/SKI-IO: 5 euro per uur naar persoonlijke instructiekrediet
o
SKB/SKI: 12,50 euro per uur, waarvan 5 euro naar instructiekrediet, 7,50 naar
CP-fonds
o
PB: 20 euro per uur, waarvan 5 euro naar instructiekrediet, 15 euro naar CPfonds
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Aanvulling gebruik voorstel Claes-Punt fonds (CP fonds):
Doelstelling: het blij maken van kader + kader in opleiding door middel van sponsoring (hard
en soft).
o

Indien mogelijk:
1. Het opleiden van kader (bijvoorbeeld oefenweekenden, cursus geven) gratis mogelijk
maken. Hiervoor is toestemming van het bestuur nodig.
2. Het gratis meegaan op sportklimweekenden en subsidieeren van carnavalsvakantie.
Hiervoor is toestemming van het bestuur nodig.
3. Soft sponsoring (eten/drinken) van maximaal €5,- per deelnemer op weekend. Hiervoor
is toestemming van het meegaand kader nodig én van het bestuur.
4. Overige projecten: bijvoorbeeld uiteten/lezingen/kaderdag/... Hiervoor is toestemming
van een PB of LC nodig én van het bestuur én van de klimop. Indien het om een bedrag
boven de €250,- gaat dient dit ook aan de AV voorgelegd te worden.
Let op: alleen geld uitgeven als de subsidie toegekend is. Als de subsidie lager is dan
aangevraagd, niet teveel geld uitgeven.
Tijdens de realisatie van het jaar moet het bestuur een transactieoverzicht presenteren op de
AV die ter kennisgeving is. Kader mag daarnaast altijd een actuele balans/overzicht opvragen
bij de penninmeester en hier vragen over stellen aan het bestuur.
•

Voorstel Reglement ‘gebruik gehuurd vervoermiddel MaasSAC’. INGESTEMD
o
Lid 1: dit reglement geldt voor alle MaasSAC activiteiten, dus zowel voor activiteiten waarbij
vooraf de kosten per deelnemer bepaald zijn (bijv. blokweekenden) als voor activiteiten
waarbij de kosten in zijn geheel verdeeld worden over de deelnemers van de activiteit (bijv.
de carnavalsvakantie).
o

Lid 2: voor aanvang van de activiteit dient voor het besturen van door MaasSAC gehuurde
busjes, dan wel enig ander vervoermiddel door MaasSAC gehuurd, het contract ‘Gebruik
gehuurd vervoermiddel MaasSAC’ ondertekend te zijn door de bestuurder(s) en tenminste
één MaasSAC bestuurslid en/of een door het bestuur voor die activiteit gemachtigd persoon.

o
Lid 3:
a) Middels het ondertekende contract ‘Gebruik gehuurd vervoermiddel MaasSAC’ verklaart degene
die ondertekent en daarmee bestuurder van een door MaasSAC gehuurd vervoermiddel is, dat hij
aansprakelijk is voor verkeersboetes opgelopen tijdens het begaan van een verkeersovertreding,
ongeacht de aard van deze overtreding of de hoogte van de boete, en dat deze voor zijn eigen
rekening komen.

a)

b)

•

o
Lid 4:
Door ondertekening van het contract ‘Gebruik gehuurd vervoermiddel MaasSAC’ is degene die
ondertekent en daarmee bestuurder van het gehuurde vervoersmiddel is, aansprakelijk voor
schade aan het gehuurde vervoersmiddel, aan andere voertuigen dan wel voor andere door hem
veroorzaakte schade, mits dit hem aan te wijten is wegens roekeloos gedrag.
In alle andere gevallen opgelopen schade komt voor gezamenlijke rekening van de deelnemers
van de desbetreffende activiteit.
o

Lid 5: Uitzondering op het in Lid 4b genoemde geldt voor de activiteit ‘Introweekend’,
waarvan niet geacht kan worden dat de deelnemers bekend zijn of horen te zijn van de in AVbesluiten vastgestelde regels. De AV beslist dan wie opdraagt voor de kosten.

o

Lid 6: In conflicterende gevallen waarbij het niet geheel duidelijk is hoe de schade/boete
veroorzaakt is en wie dient te betalen, beslist de AV uiteindelijk wie opdraagt voor de kosten.

o

Lid7: Daarnaast gaat men door ondertekening van het contract ‘Gebruik gehuurd
vervoermiddel MaasSAC’ akkoord met het zorgvuldig bijhouden van het door MaasSAC
verstrekte logboek. Degene die het gehuurde vervoermiddel heeft opgehaald is
eindverantwoordelijk dat het logboek zorgvuldig bijgehouden wordt.

Voorstel NKBV Lidmaatschap. INGESTEMD
o
Het AV voorstel is kort gezegd alsvolgt:
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•

•

Lidmaatschap van de NKBV is vrijblijvend voor leden die (nog) niet mee gaan met
buitenactiviteiten. Indien men mee wil naar een buitenactiviteit dient men lid te zijn van de
NKBV/DAV/andere bergsportvereniging.
De prijs van het MaasSAC lidmaatschap gaat voor alle leden met minstens het subsidiebedrag
van de NKBV omhoog.
Leden die bij het bestuur aantonen lid te zijn van de NKBV krijgenhet subsidiebedrag van de NKBV
korting op hun MaasSAC lidmaatschap. Aantonen gebeurt door een geldige NKBV pas te scannen
en te mailen naar het bestuur of door een kopie in te leveren bij het bestuur.
Motivatie:
De NKBV is voor de MaasSAC een belangrijk orgaan. Indirect profiteren MaasSAC-leden van de
NKBV doordat zij de klim- en bergsport in Nederland ontwikkelt. Dit door onder andere in een
licentie- en opleidingsstructuur te voorzien. Daarnaast profiteert de MaasSAC van de NKBV
doordat de MaaSAC subsidie van de NSAC ontvangt gebaseerd op het aantal leden met een NKBV
lidmaatschap..
Om deze redenen willen we onze leden stimuleren lid te worden van de NKBV.
Het lidmaatschap van de NKBV is echter vrij prijzig voor een student. Afgelopen jaar bleken veel
potentieel nieuwe leden na een introles toch te besluiten geen MaasSAC lid te worden omdat zij
schrokken van het totale kostenplaatje. Om de drempel voor geïnteresseerden lager te maken om
bij de MaasSAC te gaan stellen wij voor het NKBV lidmaatschap niet verplicht te stellen. Voor
iemand die mee wil op buiten klimweekend is NKBV lidmaatschap uiteraard wel verplicht. We
hopen op deze manier leden enthousiast te maken voor in eerste instantie de indoor klimsport en
wat later in het jaar alsnog NKBV lid te worden voor de buitenklimsport.
Wat echter het nadeel is van het niet verplicht stellen van het NKBV lidmaatschap is dat de
MaasSAC minder subsidie van de NSAC ontvangt. Om deze ‘misgelopen’ inkomsten te
compenseren èn om alle leden te stimuleren NKBV lid te worden stellen wij voor om de
contributie voor alle MaasSACleden met minstens het subsidiebedrag van de NKBV te
verhogen, dit is het subsidiebedrag dat de MaasSAC ontvangt voor elk NKBV lid. Leden die aan
kunnen tonen dat zij lid zijn van de NKBV krijgen €3,50 korting op hun MaasSAC lidmaatschap.
Bijkomend voordeel van deze regeling is dat mensen gemotiveerder zullen zijn hun NKBV nummer
door te geven aan de secretaris. Niet iedereen neemt deze moeite, door korting te geven zullen
waarschijnlijk meer leden hun NKBV nummer door geven. Het maakt het dus makkelijker voor de
secretaris om NKBV nummers te verzamelen voor de NSAC subsidie.
INKOM geld uit begroting. INGESTEMD
We willen niet meer hoeven werken voor neoliet, dus is het nodig om geld van andere posten in de
begroting naar de INKOM te verplaatsen
Hoogte contributie studiejaar 2011-2012
o
€38.50 standaard leden (Zie voorstel NKBV lidmaatschap)
o
€30,00 ondersteunende leden
o
€20,00 halfjaarleden

28 September 2011
•
Financiële realisatie 2010-2011. INGESTEMD
•
AV-voorstel materiaal borgsysteem. INGESTEMD
Het huidige huursysteem van de MaasSAC werkt niet naar behoren. Het huidige systeem is een
huursysteem. Dit werkt niet, daarom willen we het veranderen in een borgsysteem, daarom het
volgende AV-voorstel:
Indien een MaasSAC-lid materiaal wil lenen, moet deze dat tenminste 3 dagen van tevoren aangeven
bij de materiaalcommissaris. Na deze 3 dagen is het nog wel mogelijk om materiaal aan te vragen,
maar is er geen garantie dat je daadwerkelijk het materiaal kan krijgen. Indien de
materiaalcommissaris niet in Maastricht of niet bereikbaar is, moet er een ander bestuurslid
gecontacteerd worden. Als het bestuurslid, dat naast de materiaalcommissaris in het bezit is van een
mathok sleutel, benaderd wordt voor het lenen van materiaal, dan moet de materiaalcommissaris
hiervan op de hoogte worden gesteld en hier toestemming voor geven.
Indien een ADVO’er materiaal wil lenen moet er aantoonbaar toestemming van een SKI verkregen
worden door een SKI contact te laten opnemen met de materiaalcommissaris.
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Is de aanvraag om materiaal te lenen goedgekeurd, dan moet er een borg van 20 euro worden
betaald. Het MaasSAC-lid moet op afgesproken dag en tijdstip de mathok sleutel komen ophalen bij de
materiaalcommissaris of een ander bestuurslid en deze ook op afgesproken tijdstip terugbrengen. De
borg moet voor of tijdens het ophalen van de sleutel worden betaald. Verder moet er ook afgesproken
zijn op welke dag en welk tijdstip het materiaal teruggebracht wordt. Als dit niet lukt dan moet er
contact opgenomen worden met de materiaalcommissaris om, indien mogelijk, een verlenging van de
huur aan te vragen.
Om het materiaal te retourneren moet het MaasSAC-lid de sleutel ophalen en de
materiaalcommissaris of het bestuurslid controleert of het geleende materiaal in goede staat, volledig
en naar behoren ingepakt teruggebracht wordt. Bij het retourneren van de sleutel op het afgesproken
tijdstip ontvangt het MaasSAC-lid de betaalde borg terug.
Indien er aan een van de bovenstaande afspraken niet wordt voldaan, zal de borg ingehouden worden.
Op het uitleenformulier wordt, naast het geleende materiaal, bijgehouden of de borg betaald is en of
deze uiteindelijk ook weer terugbetaald is.
•

•

Het 30e MaasSAC bestuur bestaat uit:
o

Jesse Rijks(voorzitter)

o

Max Beckmann(vice-voorzitter)

o

Renée de Groot(secretaris)

o

Nicole Soons(penningmeester)

o

Jonas Hummel(klimcommissaris/materiaalcommissaris)

Beleid 30e MaasSAC bestuur. INGESTEMD

27 oktober 2011
•

Ondersteunend lidmaatschap Nicole Janssen. INGESTEMD
Nicole Janssen, oud IBEX-lid, wil lid worden van MaasSAC. Studeert in Hasselt dus kan geen sportkaart
krijgenàondersteunend lid

•

Financiële begroting 2011-2012. INGESTEMD

•

Erelidmaatschap Rik Boss. INGESTEMD

14 december 2011
•

•

•

Commissiehoofden 2011-2012
o

Klimop: Sjoerd Hooymans: INGESTEMD

o

Alpencie: Marijn Edelenbosch: INGESTEMD

o

Webcie: Christopher Wuthe: INGESTEMD

o

ZAK: Daphne Schoenmakers: INGESTEMD

o

Adrenalinecie: Renee de Groot: INGESTEMD

Adviescie-leden
o

Matthijs Cluitmans: INGESTEMD

o

Marleen Everink: INGESTEMD

o

Joris Renkens: INGESTEMD

o

Daphne Schoenmakers: INGESTEMD

KCC-leden
o

Daniel Claes: INGESTEMD

o

Marijn Edelenbosch: INGESTEMD

6 maart 2012
•

Commissiehoofden 2012
o

•

Het 31
o

IC: Daphne Schoenmakers: INGESTEMD
ste

MaasSAC bestuur bestaat uit:

Jesse Rijks(voorzitter)
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o

Max Beckmann(vice-voorzitter/klimcommissaris/materiaalcommissaris)

o

Renée de Groot(secretaris)

o

Nicole Soons(penningmeester)

26 juni 2012
•

AV-voorstel Maatregelen wegvallen gemeentesubsidies. INGESTEMD

Door het wegvallen van de gemeentesubsidies per 1 januari 2013, ontstaat een tekort in de begroting voor het
blijven geven van cursussen door MaasSAC. Om dit te kort op te vangen en het MaasSAC budget zo neutraal
mogelijk te houden, zijn er een aantal maatregelen nodig. De lasten zullen daarbij verdeeld moeten worden
over alle leden, waarbij de ondersteunende leden zoveel mogelijk zullen worden ontzien.
1. Het CP-fonds wordt opgeheven.
2. Kosten Kaderopleiding.
3. De verplichte Basiscursus laten betalen door de deelnemers door de contributie van de eerstejaars te
verhogen met €10,00.
4. De VKCH wordt volledig door de deelnemers betaald, waarvan het gedeelte dat MaasSAC bespaart (de helft
van de kosten) in de VKCB wordt gestoken.
5a. De RTC wordt opgenomen in de VKCB, waardoor de VKCB uit 4 weekenden gaat bestaan.
5b. Tijdens de VKCB kan kader (i.o.) gratis mee. Een SKI ontvangt €50,00 per weekend, een SKB €30,00.
5c. De deelnemers gaan maximaal €250,00 voor vier weekenden betalen, waarbij MaasSAC de resterende
kosten betaalt.
6. Algemene contributieverhoging.
•

Contributie verenigingsjaar 2012-2013(zie voorstel maatregelen wegvallen
gemeentesubisidies)
•
Standaardleden en kaderleden (NKBV):
•
Standaardleden en kaderleden (niet-NKBV):
•
Eerstejaarsleden NKBV-lid
•
Eerstejaarsleden niet NKBV-lid
•
Ondersteunende leden:
•
Halfjaarleden:

€45,00
€48,50
€55,00
€58.50
€30,00
€30,00

26 september 2012
•
Financiële realisatie 2011-2012 INGESTEMD
•
Het 32ste MaasSAC bestuur bestaat uit
o
Oliver de Wolf(voorzitter)
o
Jan Hoffman(vice-voorzitter)
o
Rianne Kliest(secretaris)
o
Christoffer Nohl(penningmeester)
o
Markus Laubach(materiaal- en klimcommissaris)
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