
Notulen Raad van Bestuur KBF 19.3.2018 
 

Aanwezig: Frank Stevens, Mark Sebille, Sam De Smet, Bart Vercruyssen, Hanne Gyselbrecht & 

Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Tuur Ceuleers, Paul Verzele, Jo Dotremont, Karel Schwillens, Brenda De Fré 

Agendapunten  

1. Goedkeuring notulen RvB 19.2.2018 & 5.3.2018  

2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 22.2.2018 & 8.3.2018  

3. Dashboard bestuur   

4. Goed Bestuur  evaluatie indicatoren Goed Bestuur 

5. Zelfevaluatie  vervolgtraject   

6. Topsport- en Selectiecommissie  opsplitsing, reglement en samenstelling  

7. Viering 10 j. KBF 

8. Algemene Vergadering  bespreking vragen KBF-clubs 

9. Varia 

1. Goedkeuring notulen RvB 19.2.2018 & 5.3.2018. 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  

2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 22.2.2018 & 
8.3.2018. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.  

3. Dashboard bestuur. 
Er zijn 576 meer leden t.o.v. hetzelfde tijdstip 2017. Het aantal nieuwe leden ligt iets hoger dan 
vorig jaar. De leden 2017 die hun ledenbijdrage nog niet hernieuwden, worden eind maart 
opnieuw aangeschreven. 

De kleinere zicht- en spaarrekeningen werden samengebracht. Werden afgesloten: 
 Spaarrekening Crelan 

 Business Account Rabo 

 Spaarrekening Record Bank 
 Spaarrekening Belfius 

De liquide middelen zijn hoog wegens ontvangen van subsidies Sport Vlaanderen. 

Bij de te verwachten facturen valt vooral de afrekening AÖ op. 

Beslissing: 



 op de bijeenkomsten van de RvB geen harde kopies voorzien van documenten die eerder 
elektronisch werden verspreid (Hanne Gyselbrecht)  

4. Goed Bestuur  evaluatie indicatoren Goed 
Bestuur. 
Een stand van zaken wordt gegeven over de harde en zachte indicatoren. Op vlak van de harde 
indicatoren behaalt KBF volgende scores: 

 transparantie: 66,60 % 
 democratie: 94,44 % 

 interne verantwoording en controle: 55,30 % 
Deze scores liggen boven het gemiddelde van de andere Vlaamse sportfederaties. Anderzijds kan en 
moet er nog vooruitgang geboekt worden. 

3 ontwerpen tot wijziging van de statuten worden goedgekeurd: 
 verbieden van cumuleren functie voorzitter RvB enerzijds en administratief of 

sporttechnisch coördinator anderzijds  

 vastleggen onverenigbaarheden met lidmaatschap RvB (geen familieband of 
commerciële doeleinden)  

 samenstelling, taken en werking van het financieel comité 

Beslissingen: 

 Voorstel statutenwijziging voor advies bezorgen aan Koen Termont (verantwoordelijke 
dossierbeheerders Sport Vlaanderen) 

 Harde indicatoren 
o jaarverslag 2017 - extra op te nemen in het jaarverslag 2017: 

 rapporteren vergoedingen bestuurders 
 rapporteren over verklaringen belangenconflicten en goedgekeurde besluiten 

over belangenconflicten 
 rapporteren hoe KBF omgaat met de code goed bestuur 
 motiveren van eventuele afwijkingen van de code  
 rapporteren over bestuurswijzigingen 

o Algemene Vergadering 28.3.2018 - extra laten goedkeuren : 
 Beleidsplan 2017-2020 
 Jaarplan 

o Statuten KBF - extra opnemen en voorleggen op de Bijzondere Algemene 
Vergadering 16.5.2018: 

 verbieden van cumuleren functie voorzitter RvB en directeur  
 vastleggen onverenigbaarheden met lidmaatschap RvB (geen familieband of 

commerciële doeleinden)  
o Bijzondere Algemene Vergadering 16.5.2018 - extra laten goedkeuren: 

 bestuurdersprofielen 
o Bijzondere Algemene Vergadering 16.5.2018 - extra in kennis brengen: 

 gedragscode bestuurders 
o Introductiegesprek nieuwe bestuurders (na Algemene Vergadering 28.3.2018): 

 ondertekenen gedragscode op introductiegesprek 
o uit te werken op middellange termijn (eind 2018)  agenderen RvB 18.6.2018: 

 functioneringsgesprek tussen (minstens) 1 lid van de RvB en de 
coördinatoren 

 verslag functioneringsgesprekken  
 goedkeuring verslag functioneringsgesprekken door RvB 



 werking, taken en samenstelling van het financieel comité vastleggen in een 
intern reglement 

 uitschrijven gedragscode voor directie en personeel en nadien laten 
ondertekenen 

o uit te werken op lange termijn (tegen eind 2019): 
 afbakening taken en bevoegdheden van de directie t.o.v. Algemene 

Vergadering en RvB (op te nemen in het huishoudelijk reglement) 
 document dat vastlegt dat RvB periodiek en bij het ontstaan van elke 

vacature de reële en gewenste profielen evalueert 
 aantonen dat deze evaluatie gebeurde 
 afbakening van taken en bevoegdheden commissies t.o.v.  AV, RvB en 

coördinatoren en elkaar (op te nemen in het huishoudelijk reglement) 
 duidelijke afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

coördinatoren en hun relatie met de RvB (op te nemen in het huishoudelijke 
reglement) 

 onderlinge verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
coördinatoren (op te nemen in het huishoudelijke reglement) 

 duidelijk maken welke beslissingen de RvB, DB en de coördinatoren 
toekomen (op te nemen in het huishoudelijke reglement) 

 jaarlijkse zelfevaluatie RvB & verslag 
 alle bijzondere documenten centraliseren in het huishoudelijk reglement 

 Zachte indicatoren (te ondernemen acties in 2018): 
o indicator 1  de organisatie publiceert een jaarverslag: 

 

zorgvuldige interne procedures vast die leiden tot tijdige en nauwgezette 
interne rapportering in het kader van het jaarverslag en ziet toe op de 
naleving ervan  

o indicator 2  de organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur 
 jaarlijks een bespreking en evaluatie voorzien van de governance van de 

organisatie op basis van de code Goed Bestuur in Vlaamse sportfederaties  
o indicator 3  de website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de 

aangesloten clubs: 
 het aantal individueel aangesloten leden publiceren op de website  

o indicator 5  de organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente 
Raad van Bestuur: 

 opstellen van de gewenste profielen leden RvB op basis van de visie, missie 
en strategische doelen van de organisatie en ze ter goedkeuring voorleggen 
aan de algemene vergadering op 16.5.2018 

 de reële en gewenste profielen periodiek evalueren en bij het ontstaan van 
elke vacature (RvB 24/9 of 15/10) 

o indicator 8  de organisatie heeft een financieel of auditcomité 
 werking, taken en samenstelling in de statuten opnemen en ter goedkeuring 

voorleggen op Bijzondere Algemene Ledenvergadering 16.5.2018 
(Hanne Gyselbrecht & Herman De Kegel) 

5. Zelfevaluatie  vervolgtraject.  

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomst op 8.3.2018. Een volgende bijeenkomst 
vindt plaats op 4.4.2018. (Hanne Gyselbrecht, Brenda De Fré, Mark Sebille & Herman De Kegel)  

6. Topsport- en selectiecommissie  opsplitsing, 
reglement en samenstelling.  



Om aan de normen van Sport Vlaanderen te voldoen dienen de Topsport- en Selectiecommissie 
opgesplitst te worden. Tevens dient een reglement opgesteld te worden. Tenslotte wordt voorgesteld 
Wannes Jamin toe te voegen aan beide commissies. 

Beslissingen: 

 Topsport- en Selectiecommissie worden opgesplitst en de samenstelling publiceren op de 
website (Robby Tóth)  

 reglement opstellen, ter goedkeuring voorleggen aan de RvB (Robby Tóth)  

 reglement na goedkeuring opnemen in het huishoudelijk reglement en ter goedkeuring 
voorleggen aan de Algemene Vergadering (Hanne Gyselbrecht & Herman De Kegel)  

 Wannes Jamin opnemen in de Topsport- en Selectiecommissie (Robby Tóth)  

7. Viering 10 j. KBF.  

Een schriftelijk voorstel voor een event n.a.v. het tienjarig jubileum van KBF wordt uitgebreid 
besproken. Volgende punten komen daarbij aan bod: 

 interne en externe betekenis voor KBF 
 verschillende acties om te staven dat het bestaan van KBF een juiste evolutie is in het klim- 

en bergsportlandschap: 
o septembernummer van KBF-Magazine in teken van terug- en vooruitblik 
o een event waar onze sportkaders en clubbestuurders in een informeel kader in 

dialoog gaan met personen waarmee we op langere tijd de relatie willen versterken 
o via de pers naar de buitenwereld communiceren d.m.v. een persconferentie naar 

gerichte keuze van beroepsjournalisten 

Op elk van de 3 communicatieniveaus de boodschap verspreiden: KBF is 10 jaar oud maar er 
ging een gespreide werking van 50 j. aan vooraf, KBF is klaar om olympisch te gaan, legt 
sterk de nadruk op veiligheid, loopt op sportief en ethisch vlak mee voorop en voert een 
inclusief beleid. 

 een event op 29.9.2018 in het Provinciegebouw Vlaams Brabant (300 m. van station 
Leuven)(250 plaatsen): 

o persconferentie 
o academische zitting waarvoor zouden worden gevraagd: 

 de minister van Sport  
  
 - Ölz, 

 
o receptie (te sponsoren door een bank of verzekeringsmaatschappij bv. Arena) 

 

Beslissingen: 

 het voorstel verder concreet uitwerken (Mark Sebille)  

 het event vermelden op de Algemene Vergadering 28.3.2018 (Herman De Kegel)  

8. Algemene Vergadering  bespreking vragen 
clubs.  
Geen enkele club diende vragen in. 

9. Varia.  
Er worden geen nieuwe agendapunten naar voor gebracht. 



Volgende bijeenkomst RvB KBF: woensdag  28 maart (na de Algemene Vergadering) 


