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De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

2. Kennisgeving bijeenkomst Dagelijks Bestuur 
13.9.2018. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomst. 

3. Dashboard bestuur. 
Het werkkapitaal, stabiel kapitaal en strategisch kapitaal worden becommentarieerd evenals de 
openstaande klanten, de uitstaande schulden, de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de rest 
van het jaar. 

Voortaan bevat het dashboard ook de loonkosten voor de rest van het kalenderjaar. 

4. Bespreking ledencijfers 2018. 



Het ledenaantal 2018 bedraagt 12.354 wat ruim boven de doelstelling van het Beleidsplan is 
(11.600). Enkele opvallende punten: 

 de stijging doet zich vooral voor in de leeftijdscategorieën  8 jaar, 8  11 jaar en 12- 15 jaar.  

 opgesplitst per type lidmaatschap vindt de grootste relatieve stijging plaats bij GU- en JU-
leden 

 32% van de leden zijn vrouwen, 68% mannen 

 43% van de leden zitten in de leeftijdscategorie 26  45 jaar 
Bij de bespreking komen o.a. volgende punten aan bod: 

 verhouding tussen aantal trainers/begeleiders en het ledenaantal 

 verhouding personeelscapaciteit en ledenaantal 
 druk op rotsmassieven op vlak van toegang door klimscholen 
 bieden van ondersteuning aan clubs met dalend ledenaantal  

Beslissing: 

 ledencijfers verspreiden naar de clubs 

5. Meerjarenplan financiën.  

Eind juni hield de penningmeester onder de bestuurders een bevraging i.k.v. een meerjarenstrategie 
voor de financiën. Bij de bespreking van de verwerking komen volgende zaken aan bod: 

 Geen eensgezindheid over de verzekering als werkpunt. Niettemin zal nagegaan worden of 
een alternatief mogelijk is. 

 Verlagen kostprijs voor KBF-deelnemers sportkaderopleidingen, verhogen voor externen 
 De rol van KBF in het beheren en faciliteren van kliminfrastructuur (zowel indoor als outdoor): 

o brugfunctie tussen clubs en lokale overheden/besturen 
o brugfunctie tussen Sport Vlaanderen en clubs 
o inventariseren behoeften en landschapstekening in Vlaanderen (indoor) en Wallonië 

(outdoor) 
 Nagaan bij de clubs of er  naast sportklimmen  interesse is voor competities in andere 

disciplines (bv. dry tool). Het sporttechnisch team zal naar het volgende Beleidsplan 
voorstellen doen over wat mogelijk is. 

 De voorgestelde werven - en de daarmee verbonden acties - worden goedgekeurd: 
o verhogen financiële transparantie: 

 focussen op de fusie van KBF en KB-P en pas nadien kijken naar de 
mogelijkheden voor vzw Bergsportschool wegens minder acuut 

 winst najagen is geen doel, het mogelijk maken van meer initiatieven wel. 
Vandaar de nood aan cash en dus winst 

 aanscherpen competenties m.b.t. financiën binnen het team medewerkers 
 beroep doen op een of meerdere externe experten 
 voor de voornaamste initiatieven werken met businesscase-aanpak: wat zijn 

de ambities, wie de betrokkenen en wanneer wordt geëvalueerd 
 uitwerken delegatieregeling om beslissingsruimte tussen coördinatoren, DB 

en RvB te verduidelijken. Doel is meer werkruimte en bevoegdheden 
toewijzen aan de coördinatoren 

 een voorstel van financiële rapportering naar de Algemene Vergadering toe, 
zal voorgelegd worden aan de RvB  

 financiële targets aanvullen met kwalitatief omschreven doelstellingen. Deze 
worden best geambieerd door personeel in combinatie met vrijwilligers. 
Waarbij het werken met vrijwilligers geen vrijgeleide mag zijn om 
doelstellingen niet te halen 

o veilig stellen van de reserves: 



 reserves moeten dienen voor het overbruggen van moeilijke periodes en het 
mogelijk maken van investeren in opportuniteiten 

 n.a.v. de volgende beleidsperiode de 
tegen eind 2019 

 voor de evolutie van de reserves wordt het advies van de financieel expert 
afgewacht 

o maximaliseren subsidiepotentieel 
 een subsidievoorstel uitwerken dat voorgelegd kan worden aan de RvCA 

voorjaar 2019 
 aantrekken subsidies Sport Vlaanderen voor Jongerenwerking 

o verhogen van (aanvullende) inkomsten 
 ruimte in begroting 2019 voor uitbouw webshop  
 werving nieuwe wirten opzetten en uitwerken voorstel om per hut een 

beheerder contractueel aan te stellen 
 opmaken exploitatieplan hutten en plan voor integraal verhuur van de hutten 
 verhogen exploitatieambities klimmassieven in de weekperiodes 
 inzetten op merchandising rond events, rond KBF als federatie en rond 

specifieke disciplines 
 meer inzetten op reclame-inkomsten  

o creëren van investeringsmiddelen 
 opmaken investeringsbegroting per beleidsperiode 
 n.a.v. het opstellen van de jaarlijkse begroting telkens de 

investeringsprioriteiten voor het jaar X+1 overlopen 
 systeem subsidies aan de clubs herbekijken en voorleggen aan de clubs 
 investeringsprioriteiten opnemen in budgetopvolging en opvolging 

beleidsplanning 
 i.f.v. -financier optreden voor bepaalde 

investeringen, eventueel i.s.m. partnerorganisaties 

Beslissingen: 

 Herman Lievens wordt aanvaard als extern financieel expert. Hij kan zijn voorstellen 
rechtstreeks met de RvB bespreken 

 per actiepunt een document van max. 1 pg. opmaken waarbij wordt aangegeven of en hoe 
afgestemd wordt met de clubs (RvB & coördinatoren) 

 bespreking agenderen op RvB februari 2019.  

6. Samenstelling Dagelijks Bestuur. 

 

 

 

  
  
 

 

 7. Varia. 

7.1. Meeting hutten. 



Ter voorbereiding van de bijeenkomst werd een document verspreid met een voorstel voor de 
huttenwerking. 
Doel daarbij is de hutten zonder verlies te laten draaien en bijkomend voor de Vennhütte meer 
inkomsten te vergaren om ook een deel van de investeringen terug te verdienen.  
Punten die worden behandeld: 

 rolverdeling secretariaat en wirten 
o aanstellen huttenverantwoordelijke  
o rol wirten  
o rol secretariaat  

 financiële werking van de hutten. Doel is het dekken van de exploitatiekosten en het 
gedeeltelijk terugverdienen van de investeringskost 

 gelijkaardige werkafspraken voor beide hutten 

 het ter beschikking stellen van de hutten aan medewerkers en wirten 

 enkele uitdagingen voor de wirtenwerking 

 maximaliseren exploitatie Vennhütte door in rustigere periodes of tijdens de week te 
verhuren, ook aan minder met de klimsport verbonden organisaties 

Beslissingen: 

 de voorstellen overlopen met de groep wirten (integrale groep Vennhütte en Chaveehut) 
 ter informatie terugkoppelen naar de RvB 

 evaluatie voorstellen in de loop van 2019 
 progressie huttenwerking ter informatie voorleggen aan RvCA najaar 2019 

7.2. Campagne lokale besturen infrastructuurbehoeften. 
Eind juli werd een bevraging verstuurd naar alle kliminfrastructuur in Vlaanderen. Op basis van de 
resultaten werd vorige week een brief/mail verstuurd naar een 11-tal lokale besturen/overheden. 
Vanuit de stijging van ons ledenaantal, Tokyo 2020 en een mogelijke opstap naar een aantal 
knelpuntenberoepen wordt daarbij gepleit voor het investeren in sportkliminfrastructuur. Hierbij wordt 
vanuit KBF technische ondersteuning aangeboden. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt een vervolgbrief/-mail bezorgd. 
Het initiatief is tevens een opstap naar de Federale en Regionale verkiezingen in 2019.  

7.3. Subsidiesysteem clubs. 
Het bestaande subsidiesysteem wordt toegelicht. Vervolgens wordt informatie verstrekt over de grote 
lijnen van een voorstel. Hierbij wordt een subsidiesysteem voorgesteld dat stimuli voorziet voor: 

 kwaliteitsvolle opleidingen in de verschillende disciplines 

 een degelijke omkadering (zowel op vlak van infrastructuur als omkadering) 

 een divers publiek (recreatieve, competitie- en topsporten) 

Beslissing: 

 document opstellen en voorstellen aan de clubs   

7.4. Bevraging medewerkers secretariaat. 
In navolging van het Dagelijks Bestuur van 13.9.2018 zal een inventarisatie gebeuren van de reeds 
uitgevoerde acties. 

Beslissingen: 

 inventaris bespreken op het Dagelijks Bestuur van 1/10 en naar het personeel communiceren 

 herdenken aanpak nieuwjaarsetentje personeel 



7.5. Massief Lessines. 
Een potentieel nieuw klimmassief te Lessines wordt voorgesteld en de te volgen strategie rond een 
eventuele uitbating ervan, uitvoerig besproken.  

Beslissing: 

 de medewerker, verantwoordelijk voor het rotsbeheer, hoe te werk kan worden gegaan om 
het massief op een legitieme manier te verwerven zonder het wegtrekken van resources van 
de te ontwikkelen massieven voor klimscholen 

 voorstel van aanpak voorleggen op de RvB 15.10.2018  

7.6. Rondvraag. 

7.6.1. Juryleden Boulder. 

Er dreigt een tekort aan juryleden voor competitiewedstrijden Lead en Boulder. Daarom werd een 
mail rondgestuurd dat vanaf januari 2019 deelnemende clubs verplicht zouden worden juryleden aan 
te leveren voor alle nationale competities (Lead èn Boulder). 

Beslissing: 

 heropfrissing recruteringscampagne  

7.6.2. Evaluatie KBF-medewerking Europees 
Boulderkampioenschap Brussel. 

Gevraagd wordt de medewerking aan het EYCH te Brussel en het WK te Innsbruck te evalueren 
(kosten/baten, incl. personeelstijd). 

Beslissing: 

 Voor de volledige competitiewerking een voorstel uitwerken rond de benadering vanuit KBF: 
o meer rendement uithalen voor de klimsport en KBF 
o financiële lasten voor KBF 
o stimuleren samenwerking tussen clubs en klimzalen bij organisatie van 

competitiewedstrijden 

7.6.3. Persconferentie event 10 j. KBF. 

Beslissing: 

 shortlist journalisten telefonisch contacteren 
 vrijdag 28/9 uitsluitsel geven over al dan niet doorgaan persconferentie  

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 15.10.2018 om 20.00 u. (Zwijndrecht) 


