
Notulen Raad van Bestuur KBF 5.3.2018 
 

Aanwezig: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Mark Sebille, Sam De Smet, Hanne Gyselbrecht, Brenda 

De Fré, Robby Tóth, & Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Paul Verzele, Jo Dotremont, Bart Vercruyssen 

Agendapunten 

1. Topsportbeleidsplan 

2. BeGold 

Middels een pp-presentatie licht Robby Tóth het Tosportbeleidsplan en BeGold-project toe. 
In zijn functie van Coördinator Topsport maakte Robby een dossier op voor het verkrijgen van 
subsidies Sport Vlaanderen voor topsport Sportklimmen binnen KBF. 

1. Topsportbeleidsplan & BeGold. 
Voor KBF heeft topsport vooral tot doel het promoten van de sport om nieuwe personen aan te zetten 
tot deelname aan de klimsport, het ledenaantal van KBF te doen toenemen en sponsoring 
aanbrengen. Sportklimmen is geëvolueerd naar een volwaardige discipline binnen de klim- en 
bergsport en voor velen een opstap naar andere disciplines. 

Hiervoor dienen op een integrale structurele manier boegbeelden gecreëerd. 

 Integraal = binnen het beleidsplan gekaderd: 
o ondersteuning bieden voor uitbouw van infrastructuur 
o uitbouw van een recreatief competitiecircuit 
o herwerking van de VTS-trainerscursussen 
o opstart Topsportschool 

 Structureel = de huidige topklimmers zijn niet het gevolg van het structureel ondersteunen 
van de opleiding door KBF van atleten en ook niet van een sterke trainersbasis die een 
constante aanvoer van jonge talentvolle atleten voorziet 

 Boegbeelden = boegbeelden hebben moet een constante zijn. Ze zetten kinderen, jongeren 
en volwassenen aan tot het deelnemen aan sport (i.c. de klimsport) 

De huidige ondersteuning van senioren, Youth en Paraclimbers gebeurt op basis van voorgaande 
resultaten. De atleten bekomen hierdoor een bepaalde statuut en hiermee verbonden een bepaalde 
financiële en paramedische ondersteuning. 
Van elke ondersteunde atleet wordt return verwacht. Bv. aanwezigheid op KBF-activiteiten (Mount 
Expo, C- en D- ), maar ook de resultaten worden in acht genomen bij een eventuele nieuwe 
selectie (geen goede resultaten = geen nieuwe selectie) 

Hiervoor werd een Topsportplan ontwikkeld (zie 
https://drive.google.com/file/d/0B0pvuFavrsF1LWd5dzA3dFZrY2c/view) . Het voldoet aan de 
voorwaarden van Topsport Vlaanderen (cfr. Topsportactieplan Vlaanderen IV), werd begroot op 

iteindelijk 3 werd toegekend. Dit bedrag komt bovenop de bestaande 
financiële inspanning voor topsport, mag die geenszins vervangen, mag enkel gebruikt worden voor 
topsport en de kosten moeten gestaafd worden. 

https://drive.google.com/file/d/0B0pvuFavrsF1LWd5dzA3dFZrY2c/view


Vervolgens wordt een overzicht gegeven waarvoor de ontvangen subsidies zullen worden 
aangewend: 

 eerlijker vergoeding voor topsportcoach en de begeleiders van het jeugdteam 

 eerlijker vergoeding voor seniorcoach 
 extra ondersteuning atleten 

Voor winteralpinisme (ski-mountaineering) werd geen topsportplan ontwikkeld vanwege twee 
belangrijke redenen: enerzijds de vereiste een leerlijn/ontwikkelingsplan op te stellen en anderzijds 
het ontbreken van de hiervoor nodige tijd en expertise binnen het secretariaat. Navraag hieromtrent 
zal gebeuren bij topatleten in deze discipline. 

2. BeGold. 
BeGold is een project van de ABCD-commissie (Sport Vlaanderen  Adeps  BIOC/COIB  Duitstalige 
Gemeenschap). 

Doel van het project is het ondersteunen van potentiële top 8-atleten op de Olympische Spelen. 

Voor de discipline sportklimmen werd het dossier van CAB goedgekeurd. 
Gestimuleerd door Adeps diende oorspronkelijk enkel CAB een dossier in. KBF werd dit 
aanvankelijk afgeraden door Sport Vlaanderen. Reden hiervoor: Sport Vlaanderen wenst in 
haar beleid geen korte termijn  Olympische Sporten te ondersteunen. 

Door de goedkeuring van het Adeps-dossier drong Sport Vlaanderen bij KBF aan eveneens een 
dossier in te dienen. 
Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning is dat sportklimmen een olympische discipline is in 
2024 (beslissing hierover is te verwachten medio 2019). Het plan van CAB (en het toekomstige KBF-
plan) wordt zeker ondersteund tot aan die beslissing. Is deze negatief wordt het plan ook onmiddellijk 
stopgezet. 

Voor de OS Parijs (2024) heeft KBF binnen haar rangen 1 potentiële kandidaat op het oog, op langere 
termijn (OS Los Angeles  2028) 2 à 3 kandidaten. 

De RvB beveelt aan zo veel mogelijk Vlaamse klimmers voor te dragen. 

Op basis van hun individueel dossier is het de ABCD-commissie die beslist of de voorgedragen 
atleten voldoen aan de voorwaarden. De subsidiëring wordt toegekend voor alle Belgische 
topklimmers samen. Een goede samenwerking van KBF en CAB is dus noodzakelijk. 

Op woensdag 14/3/2018 vindt hieromtrent een bijeenkomst plaats bij het BOIC. 

Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over de toekomst: 
 het opnieuw indienen van een topsportplan (aanpassen/bijsturen) 

 gehoopt wordt op: 
o een erkenning als volwaardige Olympische discipline al is de kans op het wijzigen 

van het format heel miniem 
o hogere subsidiëring van Sport Vlaanderen 
o nog meer atleten met betere resultaten 
o meer boegbeelden in het sportklimmen 

 voor het aantrekken van structurele sponsoring is eigenlijk iemand nodig die hier fulltime 
mee bezig is. 

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


