
Notulen Raad van Bestuur KBF 23.4.2018 
 

 

 

 

1. Budget rotswerkers 

2. Grensoverschrijdend gedrag  stand van zaken  

3. Goedkeuring notulen RvB 19.3.2018 & 28.3.2018 

4. Goedkeuring notulen AV KBF en AV KB-P 28.3.2018 

5. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 22.3.2018 & 5.4.2018 

6. Kennisgeving notulen introductiebijeenkomst nieuwe bestuurders 

7. Evaluatie AV 28/3 

8. Mount Expo 2019 

9. Personeel  

10. Lidgeld 2019 

11. Eenmalig aanbieden meerjarig lidmaatschap  

12. Huurovereenkomst KBF 

13. Structurele ondersteuning KBF ontwikkelen visie  

14. Commissie Goed Bestuur 

14.1. Goedkeuring stappenplan 

14.2 Goedkeuring vragenlijst bevraging personeel 

14.3. Samenstelling Commissie 

15. Opvolging actiepunten 

15.1. Omhakken bomen Vennhütte 

16. Varia 
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Er wordt een toelichting gegeven rond budgetbehoeftes rotsbeheer 2018 a.d.h.v. een Ppt. 
Veiligheid is prioritair en er wordt gevraagd om het in de begroting voorziene budget voor de rotsen 
van 
afschrijvingskosten alsook onkosten rotscontroleurs). 

Vraag & antwoord: 



 Worden ongevallen in kaart gebracht: ja, wordt besproken op de adviesraad Rotsbeheer en 
verslag wordt aan de RvB bezorgd. 

 Wordt elk massief intensief gebruikt? Ja, verdere inrichting van nieuwe massieven is 
bijgevolg nodig. 

 Zijn er massieven die heel veel onderhoud vragen voor relatief weinig klimmers. Neen, er 
wordt heel bewust gekozen welke massieven en welk stuk van het massief ingericht wordt. 

 In welke mate zijn bepaalde kosten te beperken of te optimaliseren? Transportkosten van 
coördinatoren van klimteams worden terugbetaald, alle andere verplaatsen zich op eigen 
kosten. 

 Wordt er gewerkt met raamcontracten zodat kosten gereduceerd kunnen worden (haken, 
lijm, relais, stalen kettingen)? Alle inspanningen worden geleverd om zo goedkoop mogelijk 
aan kwaliteitsvol materiaal te komen (vb. haken zeer goedkoop aan te kopen via AÖ) 

 Wat is visie op heel lange termijn (langer dan beleidsplan (2017-2020). Gemiddelde snelheid 
van 1 nieuw massief per jaar aanhouden is niet haalbaar, naast inrichting van nieuwe 
massieven zal ook de focus liggen op herequiperen en optimaliseren van bestaande 
massieven door onderhoudswerken 

 Wat betalen Nederlanders? NKBV draagt bij via rotsenfonds. NKBF recupereert zelf een stuk 
door klimjaarkaarten te verkopen aan haar leden. 

Beslissingen: 

 Het bestuur is in principe akkoord om het budget te verhogen op voorwaarde dat hier extra 
bronnen van inkomsten tegenover staan. Initiatief wordt genomen om een voorstel uit te 
werken van mogelijke extra inkomsten zodat finaal duidelijk naar de rotswerkers toe 
gecommuniceerd kan worden welk bedrag er extra gespendeerd kan worden. Het voorstel 
wordt gepresenteerd op de RvB van 18/06. 

 In afwachting van de budgetverhoging wordt het huidige budget gespendeerd volgens de 
reeds opgemaakt prioriteitenlijst. 

 Bij de rotsmassieven moet er ingezet worden op quick wins en zo kostenbesparend mogelijk 
te werken 

2. Grensoverschrijdend gedrag  stand van zaken. 
Een uitgebreide toelichting wordt gegeven rond gedragscodes voor bestuurders, sportbegeleiders, 
sporters, ouders en supporters binnen de clubs. Deze staan ook reeds online. 
Daarnaast wordt het KBF-reactieplan toegelicht. 

Vraag & antwoord:  

 KBF-clubs hebben veel stages met overnachtingen: zijn er specifieke tips en tricks voor 
sportkaders? Goed idee om sportkaders de bijscholing van het vlaggensysteem te laten volgen of 
bijscholing integreren in opleidingen van KBF en bergsportschool. 

  bij geval? 
 om zo statistieken te kunnen 

bijhouden. 
 Evoluties van SGOG opnemen in jaarverslag en nodig aandacht besteden. 

3. Goedkeuring notulen RvB.  
De Raad keurt de notulen goed van de bijeenkomst van de RvB op 19.3.2018.  
Er zijn verschillende opmerkingen op de notulen van de RvB op 28.03.2018. 

Beslissingen: 

http://www.klimenbergsportfederatie.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag


 Aangezien er geen duidelijke beslissing genomen werd m.b.t. de functie van ondervoorzitter, 
zullen op de volgende RvB de kandidaten hun ambities toelichten. Nadien zal gestemd 
worden.  

 Aanpassing verslag:  
o 

wordt geschrapt uit het verslag 
o  

 Paul Verzele kan zich kandidaat stellen als lid van DB na zijn terugkomst. 
 Naar toekomst toe na de AV ruimere tijd voorzien om functies te verdelen. 

4. Goedkeuring notulen AV KBF en AV KB-P. 
De Raad keurt de notulen goed van de AVK KBF en AV KB-P op 28.3.2018.  

Opmerking: omvang personeelstijd van de hutten zo veel mogelijk beperken zodat zo veel 
mogelijk personeelstijd in de kernwerking (=sportdisciplines) gestoken kan worden. 

5. Kennisgeving Dagelijks Bestuur. 

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten op 22.3.2018 en 5.4.2018. 

6. Kennisgeving notulen introductiebijeenkomst 
nieuwe bestuurders. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de introductiebijeenkomsten op 04.04.2018 en 
10.04.2018.  

7. Evaluatie AV 28/3.  

Aan de hand van een Ppt wordt de AV geëvalueerd. 

Beslissingen: 

 Duidelijker onderscheid KBF en KB-P tijdens volledige vergadering  
 2 kleuren stempapieren voor KBF en KB-P  

 Excel stemmenverdeling projecteren 
 Volmachten moeten duidelijk gecommuniceerd worden (alleen clubs kunnen aan elkaar 

volmacht geven, niet aan bestuursleden) 

8. Mount Expo 2019.  
Na bevraging standhouders en personeel heeft een evaluatievergadering rond Mount Expo 
plaatsgevonden. Werkgroep adviseert om samenwerking Mount Expo Holcus Buiten verder te zetten, 
mits een aantal bijsturingen: 

 Belasting KBF-personeel beperken tijdens beursweekend: door max. 3 personeelsleden 

 tegelijkertijd op KBF-stand, andere taken door vrijwilligers invullen 
 Bekijken hoe we werklast voor Isabeau kunnen beperken 
 Bedankingsmoment vrijwilligers loskoppelen van Mount Expo, verbinden met tweejaarlijkse 
 Kaderdag (wordt tweejaarlijkse kost) 
 Opties bekijken om meer standhouders aan te trekken & ook kleinere standhouders 

 interessante formule aan te bieden 
 Meer blikvangers & doe-activiteiten op beursvloer 

Beslissingen: 



 Samenwerking Mount Expo Holcus Buiten wordt verdergezet naar 2019, deze zal 
plaatsvinden op 2 en 3 februari 2019.   

9. Personeel. 
De verschillende wijzigingen op personeelsvlak worden toegelicht en besproken. 

10. Lidgeld 2019 
Het document in bijlage wordt toegelicht. 

Beslissingen: 

 Lidgeld zal vanaf 2019 verhogen. De nieuwe tarieven zullen vanaf lidjaar 2019 ingaan 
(september 2018) 

11. Eenmalig aanbieden meerjarig lidmaatschap. 
Toelichting wordt gegeven rond 1-malige aanbieding van een meerjarig lidmaatschap voor bestaande 
KBF-leden. 

Beslissingen: 

 Voorstel moet nog gefinetuned worden  
o Indexering Oostenrijk 2024 integreren  
o Mogelijke stijging van bijdrage aan clubs (onzekere factor) 

12. Huurovereenkomst KBF 
Er is een huurovereenkomst tussen KBF en KB-P. Op aanraden van het boekhoudkantoor zou KBF 
op jaarlijkse -P moeten betalen als huur (voor minstens het KBF-secretariaat) 
om te voorkomen dat KB-P financieel leegloopt. 

Beslissingen: 

 Navragen bij notaris hoe huurovereenkomst aangepast kan worden  

 Agenderen op komende RvCA zodat clubs geïnformeerd kunnen worden  

13. Structurele ondersteuning KBF - ontwikkelen 
visie.  
Beslissingen: 

 oprichting van 2 nieuwe commissies die adviseren aan RvB 
o werkgroep aanpak alternatieve inkomsten  
o werkgroep financiële strategie opbouwen van nieuwe 

reserves . Voorstel uitwerken rond samenstelling en aanpak.   
 Extra Excel bezorgen aan RvB rond budgetten voor beleidsplan   

14. Commissie Goed Bestuur 

14.1. Goedkeuring stappenplan 
 

Beslissing: 

RvB gaat akkoord met stappenplan. 



14.2 Vragenlijst bevraging personeel 
Er werd een vragenlijst opgesteld en aan de bestuursleden bezorgd.  

14.3. Samenstelling Commissie 

Sport Vlaanderen. 

eft over het opvolgtraject gekoppeld aan het 
begeleidingstraject van de Beleidsdag. Daar kwamen 10 belangrijke verbeterpunten voor KBF naar 
boven rond 4 assen (zelfevaluatie RvB, RvB-Clubs en AV, RvB-Personeel, RvB  adviesorganen) 
naar boven gekomen zijn. 

Beslissing: 

 

 
 Huidige bestuurders kunnen indien gewenst toetreden tot commissie 

15. Opvolging actiepunten 

15.1. Omhakken bomen Vennhütte 
Omhakken bomen zal gebeuren. 

Beslissing: 

 Contact opnemen met Tom Baetens om omhakken bomen in te plannen  

16. Varia 

16.1 Aanpassing Artikel 20 statuten 
 Nieuwe kandidaat-

bestuurders moeten minstens 3 jaar sportbeoefenaar zijn  

Beslissing:  

 

 Er wordt gestemd of volgende zin in de statuten moet blijven 
werknemers tewerkgesteld bij KBF, hun familieleden in de eerste graad of 
samenwonende partner  

 Stemming: 

 Onthouding: 2  - zin wordt verwijderd: 3  - zin blijft erin: 7 (incl. volmacht Paul Verzele,  
 volmacht Herman De Kegel en volmacht Frank Stevens) 

 Beslissing:  

 De zin blijft opgenomen in de statuten. 

 

 


