
Notulen Raad van bestuur KBF 21.8.2018 

Aanwezig: Mark Sebille, Hans Kok, Yanick Bos, Gert Grommen, Sam De Smet, Tuur Ceuleers, Frank 

Stevens, Thomas Kerkhof, Brenda De Fré (notulen). 

Verontschuldigd:   

 Herman De Kegel verleent volmacht aan Sam De Smet 

 Paul Verzele verleent volmacht aan Tuur Ceuleers 

 Jo Dotremont verleent volmacht aan Hans Kok 

 Bart Vercruyssen verleent volmacht aan Frank Stevens 

 Hanne Gyselbrecht 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen RvB 18.6.2018  

2. Kennisgeving bijeenkomsten Dagelijks Bestuur 21.6.2018, 5.7.2018, 19.7.2018 & 9.8.2018  

3. Verkiezing ondervoorzitter KBF (kandidaten = Frank Stevens & Mark Sebille) 

4. Thuiswerk personeel aanduiding bestuurder voor begeleiden uitwerking nieuw voorstel (zie 

notulen DB 9.8.2018) 

5. Noodplan: 

a. Toevoegingen 

b. Goedkeuring door RvCA 14.11.2018 i.p.v. kennisgeving 

6. Beslissing: stemming RvCA 14.11.2018 over tijdstip Algemene Vergadering 

7. Varia 

 

 

1. Goedkeuring notulen RvB 18.6.2018  

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Kennisgeving bijeenkomsten Dagelijks Bestuur 

21.6.2018, 5.7.2018, 19.7.2018 & 9.8.2018  

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten. 

 

3. Verkiezing ondervoorzitter 

De vraag wordt gesteld wat de meerwaarde van deze functie is. De huidige invulling is de voorzitter 

vervangen bij afwezigheid. Bij een volgende statutenwijziging moet overwogen worden of deze 

functie wordt afgeschaft. 



De vraag wordt gesteld of het verdedigbaar is dat de kandidaten ondervoorzitter kunnen 

meestemmen en dat één van beide een volmacht kan dragen. Ondanks de uiting van ethische 

bezwaren werd deze procedure gehanteerd aangezien het niet anders in de statuten vermeld staat. 

Beide kandidaten stellen kort voor wat hun ambities als ondervoorzitter zijn. 

Op basis van een geheime stemming werd niet tot een verkiezing gekomen (beide kandidaat 

ondervoorzitters kregen 6 stemmen).  

 

Beslissing:  

a. Er wordt beslist om geen ondervoorzitter aan te stellen voor dit jaar. Dit wordt op 

die manier aangepast in de communicatie o.a. website. 

b. Voor de volgende AV moet een procedure bepaald worden hoe de verkiezing van de 

bestuurdersprofielen (secretaris, penningmeester, (onder)voorzitter) zal gebeuren. 

 

 

4. Personeelsbevraging en Thuiswerk  

De ppt i.v.m. de personeelsbevraging wordt overlopen. Alle voorgestelde acties worden door de 

verschillende bestuurders gedragen. 

De vraag i.v.m. thuiswerk wordt verder opgevolgd door 1 bestuurslid. 

 

5. Noodplan 

Er wordt toegelicht dat het Noodplan verder op punt wordt gesteld. Eén van de recente wijzigingen is 

dat de federatie een actieve rol opneemt na het ongeval: na een ernstig ongeval in een klimschool- of 

stagecontext wordt een relevante vertegenwoordiger van de club uitgenodigd om samen het ongeval 

te analyseren en op basis hiervan de opleidingen en leerlijnen te verbeteren. De bestuursleden van 

de betrokken club worden ook op de hoogte gebracht van de uitnodiging. Voor de recent gebeurde 

ongevallen zal deze procedure ook worden toegepast. 

Het Noodplan wordt voorgelegd aan de clubs op de RvCA van 14.11.2018 

Het belang van sensibilisering en de opvolging van incidenten werd opnieuw aangestipt: 

i. Een artikel rond veiligheid/belang van rapportering incidenten wordt 

ingepland voor het magazine 

ii. De mogelijkheid van het telefonisch indienen van incidenten moet nagegaan 

worden 

iii. de bespreking van incidenten wordt een vast agendapunt tijdens de 

celvergaderingen 

6. Beslissing: stemming RvCA 14.11.2018 over tijdstip 

Algemene Vergadering 



Het laatste weekend van maart 2019 zal worden voorgesteld als datum voor de Algemene 

vergadering 

7. Varia: 
a. Kalender wedstrijden: de aanwezigheid van bestuursleden op wedstrijden 

sportklimmen wordt bekeken. Voor de eerste wedstrijden is het schema aangevuld. 

De rest van de wedstrijden wordt aangevuld door de bestuursleden . 

b. De website Belclimb (inclusief forum) is niet meer in gebruik. Moet KBF daar een rol 

in spelen? Tegen de beleidsdag worden een aantal mogelijkheden nagegaan (binnen 

sto, de cel rotsklimmen, Kostprijs: polsen bij XIO).  

c. Verzekering: er wordt nagegaan of de verzekering nog kan geoptimaliseerd worden 

iv. Onze verzekering afzetten tegen andere verzekeringen zowel bergsport- als 

reisverzekeringen (ned, fr) 

v. Eventueel het resultaat van de analyse terugkoppelen aan Oostenrijk 

d. Topo’s: Is het een goed idee om een overkoepelende topo van België maken?  

Volgende stappen worden ondernomen: 

vi. Brainstorm intern 

vii. Financiële implicaties en digitale mogelijkheden nagaan 

e. CMBEL: mandaat Paul (voorzitter en coördinatie skimountaineering) vervalt. Indien 

hij zich niet herverkiesbaar stelt/niet herverkozen wordt dan gaat het 

voorzitterschap naar CAB. Ter voorbereiding geeft Paul zijn motivering via mail. 

f. Functioneringsgesprekken coördinatoren: door 2 bestuursleden, in periode 

september/oktober 

viii. Verwachtingen worden vooraf door de coördinatoren gegeven 

 

 

 


