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De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring notulen Bijzondere Algemene 
Vergadering KBF 16.5.2018. 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

3. Kennisgeving bijeenkomst Dagelijks Bestuur 
3.5.2018  17.5.2018  31.5.2018. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten. 

4. Dashboard bestuur. 
Het werkkapitaal, stabiel kapitaal en strategisch kapitaal worden becommentarieerd evenals de 
openstaande klanten en uitstaande schulden. 
Hierbij wordt opgemerkt dat er geen grote wanbetalers zijn en er geen problemen zijn op vlak van 
openstaande leveranciers. Wel dient de 15%-pot van AÖ nog boekhoudkundig verwerkt. 

Er zijn bijna 800 meer leden dan in 2017, vooral te wijten aan hernieuwing van bestaande leden. 
Wat wijst op vertrouwen van de leden in hun club en de federatie. Indien de huidige trend zich 
voortzet, kan het ledenaantal op 12.212 eindigen. 

Beslissingen: 

 het aandeel nog uit te betalen personeelskosten voortaan opnemen in het dashboard 

 de overschrijding van 12.000 leden zal onmiddellijk gecommuniceerd worden. Betrokkene 
op een passende wijze huldigen (cfr. overschrijding 10.000ste lid in 2016)  

5. Evaluatie Beleidsplan (1° en 2° trim. 2018).  

Van de verschillende strategische en operationele doelstellingen worden de verwezenlijkte realisaties 
tijdens het 1° en 2° trim. 2018 toegelicht. 

Enkele bemerkingen: 

 op 2.5.2018 vond een infomoment plaats over de nieuwe kaderopleiding bergbeklimmen. Na 
het toelatingsweekend (eind september 2018) zullen de clubs gevraagd worden de 
geslaagden mee op te volgen. 

 nieuwe tools 
van UGent nog niet ontvangen. 

 zet de huidige trend zich voort, dan overschrijden we in 2020 de doelstelling van 20% meer 
leden. 

 het document met leerlijnen voor een specifieke doelgroep in bergwandelen, is nog niet 
volledig afgewerkt. Er wordt nog gewacht op de input rond 2 onderwerpen van een 
vrijwilliger. 

 bevraging tijdschrift start in september 2018. 

 Twitter wordt gebruikt voor berichten naar de pers. 

 Instagram werd toegevoegd als promotiekanaal. 



 voor de start van het zomerseizoen wordt nog extra promotie gevoerd voor klimtoelatingen. 
Dit in het kader van alternatieve inkomstbronnen. 

 er wordt nagedacht over het koppelen van de toekomstige subsidiëring clubs aan het aantal 
actieve sportkaders. 

 begeleiders binnen commerciële organisaties laten opleiden door KBF kan voor ons een 
meerwaarde betekenen (bv. als kwaliteitslabel) en dient zeker overwogen. 

6. Aanpassing huurovereenkomst KB-P en KBF. 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
  

 

 

 7. Lidmaatschap KBF. 

7.1. Lidgeld 2019. 
Door een aanpassing van de verzekeringspolis, zou het AÖ-
2019 betaalt AÖ dit uit eigen reserves en rekent dit niet door naar haar Sektionen. 

Dit werd niet gemeld op de Bijzondere Algemene Vergadering van 16.5.2018.  
Vanaf 2020 stijgt het AÖ- wordt op de Algemene Vergadering AÖ 
beslist over het al dan niet koppelen van de ledenbijdrage aan de index. 

Aangezien de bijdrage van de binnenlandse verzekering (Arena) al verschillende jaren niet wijzigde 
dient geanticipeerd op een eventuele verhoging. Verder moet in 2019 meer budget voorzien worden 
voor onze kernwerking (sportdisciplines en rotsbeheer). 

Tenslotte was er op de Bijzondere Algemene Vergadering een vraag naar verhoging van het deel 
lidgeld bestemd voor de clubs. 

Bij de beraadslaging komen volgende zaken aan bod: 
 hoeveel % van de bijdrage gaat naar de binnenlandse verzekering? 
 wordt het KBF-lidgeld aangepast in 2019 of 2020? 

 bij aanpassing in 2019, kan een deel van de verhoging niet naar de clubs gaan, zij het 
eenmalig? 



 verdient het geen aanbeveling het lidgeld in 2020 of 2021 te verhogen en deze verhoging 
integraal af te staan aan de clubs? 

Beslissing: 

 communicatie via e-mail naar de clubs: 
o vanaf 2020  
o KBF wil de verhoging al doorvoeren in 2019 omwille van: 

 in 2019 meer budget voorzien voor kernwerking 
 anticiperen op eventuele verhoging van de binnenlandse verzekering 

o peilen welke clubs interesse hebben in een verhoging van het deel lidgeld bestemd 
voor de clubs 

 deadline invullen bevraging = 12 juli 

7.2. Eenmalig aanbieden meerjarig lidmaatschap. 
Het nieuwe voorstel voor het eenmalig aanbieden van een meerjarig lidmaatschap wordt uitgebreid 
besproken. Hierbij komen volgende zaken aan bod: 

 het voorstel houdt geen rekening met een eventuele indexering van de bijdrage aan AÖ 
 op vlak van waardebeleving en financieel vlak moet  ter gelegenheid van het 10 jarig 

bestaan  iets aangeboden worden dat voor de individuele leden aantrekkelijker is en een 
zekere uitstraling heeft. 

 wat met de bijkomende verzekeringsopties (mtb, piste-skiën)?  
 kunnen er geen alternatieven worden uitgewerkt? Bv. een korting op producten in de 

webshop. Dit verplicht bovendien de webshop aantrekkelijker te maken en een ruimer 
aanbod te bieden (bv. KBF-Buff, KBF- dan wel een voorafgaande 
investering.  

 het aanbod meerjarig lidmaatschap beperken tot bv. de eerste 100 leden die er op intekenen 
vs. gelijkheidsbeginsel voor alle leden 

 verdient het geen aanbeveling een grondiger simulatie te maken waarbij het aantal 
intekenaars beperkt wordt, de mogelijkheid tot intekenen beperkt wordt, rekening gehouden 
wordt met een mogelijke AÖ-indexering en een verhoging van het gedeelte het lidgeld 
bestemd voor de clubs 

Beslissing: 

 met 10 stemmen tegen en 2 onthoudingen het eenmalig aanbieden van een meerjarig 
lidmaatschap niet verder uitwerken 

 de leden die hun ledenbijdrage 2019 betalen voor 1.11.2018 een kortingscode aanbieden 
geldig tot 2019: 

o voor aankoop producten via de KBF-webshop 
o voor overnachting in 1 van de KBF-hutten 

  

8. Commissie Goed Bestuur. 

8.1. Voorstel bevraging clubs. 
In aanloop naar de Bijzondere Algemene Vergadering bleek dat er binnen KBF voorstellen leven die 
de werking van KBF willen verbeteren maar niet noodzakelijk terug te vinden zijn in de Code Goed 
Bestuur. De Commissie Goed Bestuur adviseert: 

 vanaf half september een bevraging te organiseren bij de clubs, binnen de RvB en de 
secretariaatsmedewerkers rond wat  buiten de verplichtingen i.k.v. de code Muyters  nog 



kan verbeterd om KBF zo efficiënt en effectief mogelijk te besturen. Hieraan kan meegewerkt 
worden door: 

o een afvaardiging van de RvB uit te nodigen op een bestuursvergadering 
o voorstellen te centraliseren in 1 document en uiterlijk 15/11 te bezorgen aan de 

Commissie Goed Bestuur 
 vanaf midden november de voorstellen verwerken door de Commissie en om te zetten in 

adviezen voor de RvB 

 de adviezen worden besproken door de RvB op de Beleidsdag 2019 
 elk voorstel wordt ter stemming voorgelegd op de Algemene Vergadering 2019 

Beslissing: 

 advies wordt goedgekeurd en mag uitgewerkt worden  

8.2. Stemgerechtigde vertegenwoordigers clubs op 
Algemene Vergaderingen. 
De RvB van 23.4.2018 evalueerde de Algemene Vergadering 28.3.2018. In voorbereiding van de 
Bijzondere Algemene Vergadering van 16.5.2018 besliste het Dagelijks Bestuur van 3.5.2018 dat 
leden van de RvB geen stemgerechtigd vertegenwoordiger kunnen zijn van hun club. Hierdoor moest 
WBV op heel korte termijn binnen hun club een andere afgevaardigde vinden. 

Anderzijds werd bij de aanvang van de Bijzondere Algemene Vergadering aan de clubs het akkoord 
gevraagd om afgevaardigden die niet over een geldig delegatieformulier beschikten, toch stemrecht 
te geven. Bovendien waren een aantal delegatieformulieren niet ondertekend door clubbestuurders. 

Beslissingen: 

 de beslissing genomen door het Dagelijks Bestuur was ter goeder trouw maar had niet 
mogen genomen worden zonder het raadplegen van de RvB 

 leden van de RvB KBF kunnen geen volmacht krijgen van een club 
 leden van de RvB kunnen wel door hun eigen club gedelegeerd/afgevaardigd worden (met 

stemrecht) 

 beslissingen communiceren naar WBV   

8.3. Bespreking resultaat personeelsbevraging. 
De input van de personeelsleden wordt beknopt besproken a.h.v. een pp-presentatie. Hierbij komt 
aan bod dat er: 

 op korte termijn actie noodzakelijk is. In de allereerste plaats het samenbrengen van het 
personeel voor het geven van toelichting over de resultaten en acties. 

 een afvaardiging van de RvB hierbij aanwezig moet zijn 
 er voor het personeel ruimte moet zijn om na de toelichting zowel direct als indirect (bv. 

individueel gesprek) specifieke zaken verder uit te diepen 
 nog deze week een beslissing dient genomen rond het vrijgeven van de ruwe antwoorden 

aan de medewerkers 

8.4. Functioneringsgesprekken coördinatoren. 
De functioneringsgesprekken met de sporttechnische en administratieve medewerkers, zullen 
plaatsvinden in de loop van september 2018. Essentiële zaken zullen doorgegeven worden aan het 
Dagelijks Bestuur. 

Beslissing: 



 het functioneringsgesprek met de administratief en sporttechnisch coördinator zal gevoerd 
worden door Yanick, Thomas en Hans. 

 hiervan dient een verslag gemaakt dat nadien moet goedgekeurd worden door de RvB 

8.5. Evaluatie vaardigheden bestuur. 
Binnen de code Goed Bestuur moet de RvB periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de 
gewenste profielen evalueren. Binnen dit kader dienen de aanwezige competenties geïnventariseerd. 
Het VSF- Commissie Goed 
Bestuur. 

Beslissingen: 

 de bestuurders dienen via Google Drive in het document hun competenties in te vullen 

 input op te volgen door de Commissie Goed Bestuur en feedback naar de RvB 
september/oktober. 

8.6. Relatie federatie-clubs  aanbevelingen Commissie. 
Op de voorbije Algemene Vergaderingen werden vragen niet altijd correct beantwoord (bv. probleem 
cashflow eind 2017, bv. lidgeld 2019). Om er maximaal voor te zorgen dat op bijeenkomsten met de 
clubs correcte en volledige info wordt verspreid en vragen correct worden beantwoord, doet de 
Commissie volgende voorstellen: 

 vergaderingen - vooral die met de clubs - dienen geleid door de voorzitter. Dit betekent echter 
niet dat de RvB of de clubs mogen verwachten dat de voorzitter zelf alle agendapunten 
behandelt of in staat moet zijn alle vragen te beantwoorden. 

 een correcte opstelling en afhandeling van de agenda, het correct en transparant verstrekken 
van info, enz.. is niet de verantwoordelijkheid van 1 persoon maar van de totale RvB. Gevolg: 
fout gegeven info of onvolledige info is de verantwoordelijkheid van de totale RvB... niet van 1 
persoon. Het verdient aanbeveling dat zoveel mogelijk leden van de RvB een agendapunt 
van een RvCA/AV o.d. op zich nemen. T.t.z. dit grondig voorbereiden en naar voor brengen. 

 wordt er toch foute of onvolledige info gegeven, hebben de andere bestuurders de morele en 
collectieve plicht daar op een diplomatische manier aanvulling(en) rond te geven. 

 improvisatie is uit den boze indien niet met 100% zekerheid op een vraag kan geantwoord 
worden. Het is dan beter te antwoorden dat de zaak zal worden onderzocht en er - bv. via 
mail - een antwoord zal worden bezorgd aan de vraagsteller/alle clubs. 

Beslissing: 

 aanbevelingen worden aangenomen en zullen toegepast worden 

9. Extra inkomsten rotswerkers. 
In navolging van de RvB werd een voorstel gemaakt voor aanmaak en verkoop van een (jaarlijkse) 

. Daarnaast werden er extra inkomsten gegenereerd via de realisatie van de 
topo Anhée. Tenslotte wordt werk gemaakt van een Meerjarenplan Financies. 

Dit plan wordt in principe voorgesteld op de RvB van 20/8. 
De extra inkomsten door de stickerverkoop en topo Anhée worden geraamd op 2.000  

 hun huidige werking te kunnen verderzetten met het oog op 
het bereiken van de doelstellingen van het Beleidsplan (o.a. 1.000 routes tegen 2020)  

Beslissingen: 

 aanmaken stickers 

 uitwerken campagne voor verkoop vanaf 1.9.2018  



 bij uitnodiging betaling lidgeld jaarlijks herinneren aan kopen van de sticker  
 vanuit de reserves uitzonderlijk en 1-  

10. Budget binneninrichting Vennhütte. 
Een overzicht wordt gepresenteerd van de nog te verwachten kosten in de Vennhütte. Daaruit blijkt 

 

Beslissingen: 

 gekoppeld aan volgende voorwaarden: 
o volledige stop op verdere budgetoverschrijding 
o het uitwerken van een plan voor investeringen en exploitatie van de hut  

11. Topsport- en Selectiecommissie. 

11.1. Goedkeuring huishoudelijke reglementen. 
De huishoudelijke reglementen van de Topsport- en Selectiecommissie worden goedgekeurd en 
mogen gepubliceerd worden op de website.   

11.2. Aanduiding vertegenwoordiger RvB. 
Sam De Smet wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de RvB in de Topsport- en 
Selectiecommissie. De samenstelling van beide Commissie op de website dient bijgevolg aangepast.  

12. Ongevallen Modave, Huy. 
Een overzicht wordt gegeven van de acties ondernomen i.k.v. de ongevallen bij klimopleidingen. 
Hierdoor krijgen de uitwerking van het noodplan en de veiligheid absolute prioriteit door: 

 verdere aanpassing van het noodplan op basis van de recente ervaringen 

 het bespreken in de cel rotsklimmen van eventuele preventiemaatregelen 

13. Jubileumviering 10 j. KBF. 
Een document met een stand van zaken rond het event n.a.v. het 10-jarig jubileum van KBF, wordt 
besproken. Geoordeeld wordt dat het overzicht van inkomsten en uitgaven, nogal optimistisch is. 

Beslissing: 

 de organisatie van het event mag verder uitgewerkt worden.  

14. Vertegenwoordiging RvB in sportcellen. 
D.m.v. een bevraging werd gepeild naar welke bestuurders willen uitgenodigd worden voor welke 
sportcel(len). 

 Cel Bergbeklimmen: Thomas Kerckhof 
 Cel Bergwandelen: Yanick Bos 

 Cel Rotsklimmen: Gert Grommen  Jo Dotremont (optioneel)  Thomas Kerckhof (optioneel) 
 Cel Sportklimmen: Sam De Smet 
 Cel Winter: Mark Sebille  Jo Dotremont (optioneel) 

 Adviesraad Rotsbeheer: Jo Dotremont  Thomas Kerckhof (optioneel)  Gert Grommen 
(optioneel) 

 Cel Canyoning: Herman De Kegel 

 Commissie hutten: Yanick Bos 



15. Varia. 

15.1. Medewerking AV AÖ. 
Naast een aantal andere vrijwilligers zullen de leden van de RvB en personeel eveneens uitgenodigd 
worden als vrijwilliger mee te werken bij de organisatie van de Algemene Vergadering AÖ najaar 
2018.  

15.2. Bijeenkomsten. 
Het idee wordt geopperd om  gezien de hoeveelheid aan agendapunten  een extra RvB of 
Beleidsdag te plannen.  

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 20.8.2018 om 20.00 u. (Zwijndrecht) 


