
Notulen Raad van Bestuur KBF 19.2.2018 
 

Aanwezig: Tuur Ceuleers, Paul Verzele, Jo Dotremont, Frank Stevens, Karel Schwillens, Bart 

Vercruyssen, Mark Sebille, Sam De Smet, Hanne Gyselbrecht, Brenda De Fré & Herman De Kegel 

(notulen). 

Agendapunten 

1. Stappenplan zelfevaluatie RvB 

2. Goedkeuring notulen RvB 27.11.2017 en Beleidsdag 13.1.2018 

3. Kennisgeving notulen DB 30.11.2017  14.12.2017  11.1.2018  25.1.2018 & 8.2.2018 

4. Dashboard 

5. Goed Bestuur - beleidsdocumenten 

6. Begroting 2018 

7. Goedkeuring advies Adviesraad Rotsbeheer m.b.t. Olloy-sur-Viroin 

8. Facturatie opblazen rotsblok Pont-à-Lesse 

9. Bijzondere RvB rond dossiers subsidiëring Topsport en BeGold 

10. Algemene Vergaderingen 

11. Varia 

1. Stappenplan zelfevaluatie RvB. 
Op de Beleidsdag van 13.1.2018 werden  onder begeleiding van Lieve Vanhoofstadt  de 
beleidsstructuur en organen van KBF geëvalueerd. Dit resulteerde in een prioriteitenlijst rond 
verbeterpunten. 
Opdracht nu is vanuit een gedeelde analyse: 

 mogelijke verbeterpunten in de (samen)werking vast te leggen 

 een mogelijk plan van aanpak verkennen en afspraken maken over verdere uitwerking. 
Binnen dit kader worden 5 trajecten voorgesteld: 

1. herdenken concrete manier van werken/organiseren RvCA 
2. communicatie als sleutel voor goede balans tussen clubs en federatie 
3. sterker uittekenen van het medewerkersbeleid 
4. Raad van Bestuur als motor en verbinding in de beleidsvoering 
5. managen is niet enkel beslissen maar een proces 

Daar waar 1 en 2 snel kunnen aangepakt worden, vereisen de andere punten een meer fundamentele 
aanpak en dient een hoofdprioriteit vastgelegd. 

Beslissing: 

 oprichting van een commissie (Hanne, Brenda, Mark en Herman) 
 werkt voorstel uit m.b.t. het plan van aanpak 

 agenderen op RvB 19/3 (Herman De Kegel)   



2. Goedkeuring notulen RvB 27.11.2018 en 
Beleidsdag 13.1.2018. 
De notulen worden goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 

3. Kennisgeving notulen DB 30.11.2017, 14.12.2017, 
11.1.2018, 25.1.2018 & 8.2.2018. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.  

4. Dashboard. 

 Na 15.3 ontvangen de leden die hun lidmaatschap nog niet hernieuwden, een 
herinneringsbrief. 

Beslissingen:                  

  

 een overzicht van openstaande klanten bezorgen aan de bestuurders 

 werk maken van samenbrengen kleinere zicht- en spaarrekeningen 
(Hanne Gyselbrecht en Irène Buitink)  

5. Goed Bestuur  beleidsdocumenten. 
De bestuurders ontvingen een link naar de verschillende beleidsdocumenten die gepubliceerd 
staan op de KBF-website. Een aantal binnengekomen opmerkingen leidden tot aanpassingen. Een 
aantal andere worden besproken. 

Beslissingen: 

 de secretaris moet toezicht houden op het opstellen van de agenda en maken van notulen 
maar moet die niet noodzakelijk zelf opmaken 

 er bestaat  de individuele KBF-leden 
bedoeld worden (zie art. 8 van de statuten). Wel aanpassen in de profielen (verwarring 
voorkomen) 

 in de gedragscode dient niet extra vermeld dat een bestuurder verantwoordelijkheid draagt 
voor zijn daden en wettelijk aansprakelijk is 

 aan het huishoudelij Alle aankopen, bestellingen en 
opdrachten die in delen of schijven aangekocht worden, die op afroep afgenomen worden 
of die als lopende opdrachten ingeschreven worden en/of die een lange termijn 
engagement inhouden waarvan het jaarlijks te spenderen bedrag 10.000 EUR overstijgt, 
moeten vooraf op de Raad van Bestuur besproken en goedgekeurd worden. Bij 
opdrachten op afroep met variabele inhoud zal minstens op halfjaarlijkse basis een 
rapportering van de gemaakte uitgaven aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden. 

6. Begroting 2018. 
De vraag wordt gesteld of de afschrijving van herstellingswerken hutten al dan niet dient opgenomen 
te worden in de begroting. 

Er werden nog een aantal wijzigingen aangebracht aan de begroting: 

  
 kaderdag geschrapt wegens niet plaatsvinden in 2018 (opnieuw in 2019) 



 n  cfr. notulen DB 20.4.2017) 
 afschrijvingen herstellingswerken 2 hutten aangepast volgens nieuwste afschrijvingstabel 

 

Beslissingen: 

 de begroting moet een beeld geven van de kasuitgaven en inkomsten 
 op de Algemene Vergadering een overzicht geven van de te verwachten kosten Vennhütte 

(Hanne Gyselbrecht)  
 de meest recente versie van de begroting in bijlage van de notulen 

7. Advies Adviesraad Rotsbeheer m.b.t. Olloy-sur-
Viroin. 
Conform de KBF- , 
bij de start van rotsbeheer op een massief, een risicoanalyse gemaakt die voorgelegd wordt aan de 
Raad van Bestuur. 

Beslissing: 

 het advies van de Adviesraad Rotsbeheer m.b.t Olloy-sur-Viroin wordt goedgekeurd. 

8. Facturatie opblazen rotsblok Pont-à-Lesse. 
Beslissing: 

 De factuur voor het verwijderen van het rotsblok is ten laste van KBF. Het is KBF die het 
massief huurt en instaat voor de exploitatie 

9. Bijzondere RvB dossiers Topsport en BeGold. 
Beslissing: 

 op maandag 5 maart om 20:00 u. vindt een Bijzondere RvB plaats over de bijkomende 
subsidiëring i.k.v. Topsport en BeGold 

10. Algemene Vergaderingen. 
Een aantal organisatorische problemen worden besproken. 

Beslissingen: 

 De nieuwe kandidaat-bestuurders vragen hun motivatie (max.  halve A4) en foto te bezorgen 
aan de secretaris  

 Alle documenten samenvoegen en bezorgen aan de clubs   
 Op de Algemene Vergadering woensdag 28.3.2018 vooral de statutair verplichte 

agendapunten behandelen. Zijnde:  
o Jaarrekeningen 2017 (KBF & KB-P) 
o Begroting 2018 (KBF & KB-P) 
o verkiezing nieuwe bestuurders (KBF & KB-P) 
o pp-presentatie Beleidsplan 
o aanvaarding van de nieuwe leden 
o award voor de club met grootste ledenaangroei 
o Kei van de KBF 

 Op de Algemene Vergadering ontvangen alle effectieve leden hun stemformulieren: 
o alle namen van de bestuurders vermelden 
o per stemformulier mogen maximaal 6 namen aangekruist worden 



 op 5 maart volgende documenten aan de clubs bezorgen: 
o uitnodiging en agenda Algemene Vergadering 2018 
o jaarrekeningen 2017 (KBF en KB-P) 
o begroting 2018 (KBF en KB-P) 
o voorstelling van de kandidaat-bestuurders 
o delegatieformulier 
o volmacht 

 onmiddellijk na de Algemene Vergadering komt de Raad van Bestuur bijeen voor 
o toewijzing van volgende bestuursmandaten: voorzitter, ondervoorzitter, 

penningmeester, secretaris 
o afspreken tijdstip introductie nieuwe bestuurders 

 de Raad van Clubafgevaardigden woensdag 16.5.2018 omvormen tot een Bijzondere 
Algemene Vergadering met volgende agendapunten: 

o stand van zaken engagementen in de samenwerkingsovereenkomst KBF-Sport 
Vlaanderen 

o bespreking en goedkeuring van een aantal beleidsdocumenten Goed Bestuur 
o vastleggen lidgeld 2019 

 aan de clubs eind maart volgende documenten bezorgen: 
o zelfscan i.k.v. samenwerkingsovereenkomst KBF-Sport Vlaanderen 

dit is een heel uitgebreid document maar het biedt een gedetailleerd beeld van 
de stand van zaken. In kader van transparantie houdt de Raad van Bestuur er 
aan het integraal te bezorgen aan de clubs. 

o de goed te keuren documenten i.k.v. Goed Bestuur 
(Herman De Kegel)  

11. Varia. 

11.1. Aanvraag effectief lidmaatschap. 

Het toegetreden lid Climbing Team De Dam dient een aanvraag in voor het bekomen van het effectief 
lidmaatschap.  

Beslissing: 

 Aanvraag agenderen op de Algemene Vergadering 28.3.2018. 

11.2. Uitnodiging WBV. 

WBV nodigt een afgevaardigde RvB uit voor het bijwonen van hun jaarlijkse statutaire Algemene 
Vergadering. Tuur Ceuleers (voorzitter) zal de bijeenkomst bijwonen. 

11.3. Vennhütte. 

Beslissingen: 

 in de Vennhütte geldt hetzelfde huttenreglement als in de Chaveehut 
 de start van de operationele werking Vennhütte communiceren naar de clubs (Tuur Ceuleers en 

Isabeau Vogeleer) 

Actiepunten 

 Vermindering administratieve taken ST-team 
o bespreken geïnventariseerde lijst (Hanne Gyselbrecht & Brenda De Fré) 



 Openstaande klanten 
o betalingsherinnering toesturen (Hanne Gyselbrecht) 

 Buddy2Climb 
o bijwonen Kick-Off vergadering (Tuur Ceuleers)  

 Europese verordening rond de privacy 
o clubs stimuleren deel te nemen aan provinciale VSF-opleiding (Hanne Gyselbrecht)  

 

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 5 maart om 20:00 u. (KBF-secretariaat Zwijndrecht) 


