
Notulen Beleidsdag KBF 13.1.2018 
 

Aanwezig: Tuur Ceuleers, Paul Verzele, Jo Dotremont, Bart Vercruyssen, Mark Sebille, Sam De 

Smet, Hanne Gyselbrecht (vanaf agendapunt 2), Brenda De Fré (vanaf agendapunt 2) & Herman De 

Kegel (verslag). 

Verontschuldigd: Frank Stevens, Karel Schwillens. 

Agendapunten 

1. Analyse werking beleidsorganen en beleidsstructuur KBF en zelfevaluatie RvB 

2. Begroting 2018  

3. Beleidsplan 2017-2020 

4.  

5. Strategisch kapitaal  

6. Varia 

1. Analyse werking beleidsorganen en 
beleidsstructuur KBF en zelfevaluatie RvB. 
Het Dagelijks Bestuur van 14.12.2017 besliste op de Beleidsdag tijd vrij te maken voor een analyse 
van de werking van de KBF-beleidsorganen en beleidsstructuur en daarnaast een zelfevaluatie van 
de RvB als orgaan.  
Lieve Van Hoofstadt werd bereid gevonden dit proces te begeleiden. 

Mevr. Van Hoofstadt is management consultant (o.a. begeleiding en implementatie van 
veranderingen in organisaties). Ze was tevens voorzitter van SOCIARE (non-profitorganisatie 
management) 

Doel is 2-ledig: 
1. vanuit een ruimer, afstandelijker perspectief kijken naar: 

o de werking van de verschillende beleidsorganen 
o de onderlinge afstemming 
o  

2. vanuit een gedeelde analyse: 
o mogelijke verbeterpunten in de (samen)werking van de diverse actoren (algemene 

vergadering,  personeel, adviesorganen) bepalen 
o strategie bepalen (wie/hoe/timing) om verbeteringen te realiseren 

 
 werking RvB 
 relatie tot de clubs/Algemene Vergadering 

 relatie met het personeel 

 relatie tot de adviesorganen 
en noteren hun bedenkingen (Wat is goed? - Wat kan verbeteren?) op 4 flappen. 

Vervolgens wordt  onder (bege)leiding van mevr. Van Hoofstadt  plenair 2 them  



 de werking van de RvB 
 de relatie van RvB tot de andere organen 

Plenair wordt tenslotte rond de verbeterpunten een prioriteitenlijst vastgelegd. 

Op de RvB 19.2.2018 wordt beslist over het verdere traject en de begeleiding ervan.  

2. Begroting 2018. 
Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van: 

 toename ledenaantal met 350 eenheden 
 1000 leden nemen uitbreiding verzekeringen mtb 

 1300 leden nemen uitbreiding verzekeringen skiën  
 (update 16.1: Sport Vlaanderen berichte: subsidies 2018 = 

 
 ongewijzigd personeelsbestand 
 afschrijvingen iets hoger dan in 2017 (op basis van advies boekhoudkantoor)  

Beslissingen: 
 herschikking inkomsten/uitgaven Chaveehut 
 werkpunt voor de RvB = actieplan uitwerken voor verhoging ledenaantal 

 ernstige evaluatie kosten/baten Mount Expo (hoge kostprijs en veel werkuren personeel) 
(Isabeau Vogeleer) 

 op Mount Expo moeten bezoekers KBF-lid kunnen worden (Isabeau Vogeleer) 

 uitwerken punten van communicatie i.k.v. ledenaangroei (Isabeau Vogeleer & Mark Sebille)  

3. Beleidsplan 2017-2020. 
Aan de hand van een pp-presentatie wordt een stand van zaken gegeven rond het Beleidsplan 2017-
2020 (zie bijlage) 

Bij de bespreking komen volgende zaken aan bod: 

 Bergbeklimmen: 
o nagaan of geen auteursrechten moeten betaald worden voor begeleidende muziek bij 

promo-filmpje (Brenda De Fré)  

 Bergwandelen: 
o het voorstel tot opzetten van interclubsamenwerkingsverbanden tussen clubs had tot 

gevolg dat lesgevers in ander e clubs gingen les geen 
o  de vraag naar sportkaderopleidingen overtreft het aanbod 

 Sportklimmen: 
o de aanpak van de opleidingen scheidsrechters/juryleden en routebouwers moet 

worden herbekeken 

 Rotsbeheer: 
o er zijn reeds meer dan 600 routes voorzien. Een extra inspanning is nodig om tegen 

2020 het aantal nieuwe klimroutes te kunnen verhogen tot 1000 
o de incentive om clubs die meewerken aan rotsbeheer, bv. meer recht op gebruik van 

de rotsen te geven, werd door de cel Rotsklimmen verworpen 

4.  
Om tegemoet te komen aan een vraag van clubs èn de subsidiërende overheid wil de RvB een 

-presentatie 
(zie bijlage) leidde de discussie in. 



Vertrokken wordt van de voorgeschiedenis om een beeld te schetsen van de bestaande toestand. 
Vervolgens komen de voordelen van een mogelijk opgaan in KBF van KB-P en Bergsportschool 
aan bod. 

Beslissingen: 

 de KB-P-clubs uitnodigen voor een vergadering om na te denken over de vraag tot 
toetreding tot KB-P van 3 KBF-clubs. Tijdens die bijeenkomst de argumenten voor het 
opgaan van KB-P in KBF bespreken 

 Irène vragen een overzicht te geven van de extra te presteren arbeidstijd door het feit dat 
KBF en KB- (Paul Verzele) 

 de aanwezigheid van Frank Stevens is vereist omwille van zijn juridische expertise (Herman 
De Kegel) 

5. Strategisch kapitaal. 
De 3 verschillende soorten kapitaal waarover KBF beschikt, worden besproken (werkkapitaal, 
stabiel kapitaal en strategisch kapitaal). Het bestaande strategisch kapitaal van KBF volstaat 
onvoldoende als sociaal passief. 

Beslissing: 

 het strategisch kapitaal mag niet aangewend worden voor de hutten of de algemene 
werking van KBF en mag enkel aangewend worden als sociaal passief of kosten bij een 
rechtszaak waarin de verzekering niet zou tussenkomen 

6. Varia. 

6.1. Kei van de KBF. 

Beslissing: 

 Willy Gielens zal voorgedragen worden als Kei van de KBF (Tuur Ceuleers) 

6.2. Mount Expo. 

Meegedeeld wordt dat de maaltijd op Mount Expo vervangen wordt door een receptie op zaterdag 
10.2.2018 om 17:00 u. Alle leden van de RvB alsook de (sport)kaders, KBF-vrijwilligers en 
clubbestuurders worden hiervoor uitgenodigd. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. 

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 19 februari om 20:00 u. (KBF-secretariaat Zwijndrecht) 


