
Notulen RvB KBF 24.10.2017 
 

Aanwezig: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Paul Verzele, Bart Vercruyssen, Jo Dotremont, Mark 

Sebille, Hanne Gyselbrecht, Brenda De Fré & Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Karel Schwillens & Sam De Smet 

Agendapunten 

1. Goedkeuring notulen RvB KBF 25.9.2017   

2. Kennisgeving notulen Dagelijks Bestuur 21.9 & 12.10.2017  

3. Dashboard bestuur   

4. Klimvaardigheidsbewijzen  visie samenwerking met NKBV 

5. Vergaderkalender 2018  

6. EUMA vs. UIAA 

7. Varia 

7.1. Algemene Vergadering AÖ 2017 & 2018 

7.2. Aanwezigheid Sofie De Baere (VTS - expert topsport en lid KBF-Topsportcommissie) op 
evaluatievergadering competitieklimmen  

7.3. Vennhütte  tarieven  

7.4. BRT Classic 

7.5. Voorlopige agenda RvCA 

1. Goedkeuring notulen RvB KBF 25.9.2017. 
De notulen worden goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen. 

2. Kennisgeving notulen Dagelijks Bestuur 21.9 & 
12.10.2017. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten. 

3. Dashboard bestuur. 
Bij de bespreking komen volgende zaken aan bod: 

 de financies zijn vrij stabiel maar er worden nog belangrijke facturen verwacht m.b.t. de 
Vennhütte 

 de ontvangen facturen m.b.t. de werken in de Vennhütte dienen nog aangepast aan de 
opmerkingen van de architecte 

 he
wordt afgelost 

 er dienen zich iets minder nieuwe leden aan t.o.v. 16.10.2016 maar meer bestaande leden 
(551) hernieuwden hun lidmaatschap. Midden november ontvangen de leden 2017 een 



schrijven voor hernieuwing van het lidmaatschap 

 de terugbetaling van de btw gebeurt in principe eind november 

4. Klimvaardigheidsbewijzen  visie samenwerking 
met NKBV. 

De voorbije 10 jaar was het kvb-systeem in essentie een uniform klimopleidingsproject waarbij de te 
beheersen competenties identiek zijn bij KBF en NKBV. 

Doordat NKBV-leden minder gemakkelijk toegang hebben tot de rotsen, maken in Nederland (nog 
meer dan in Vlaanderen) geïnteresseerden kennis met de klimsport via een klimzaal. Hierdoor houdt 
NKBV meer rekening met de klimtechnische opvattingen van de klimzalen dan KBF. De 
klimtechnische commissie van NKBV bevat bovendien een vertegenwoordiging van de klimzalen. 

In Vlaanderen daarentegen bestaat een heel lange traditie van rotsklimscholing (veel clubs bieden 
van maart tot oktober op klimmassieven een opleiding zelfstandig rotsklimmer aan). 

NKBV wenst: 
 de kvb3-opleiding op te splitsen in single pitch (SP) en multi pitch (MP) 
 kvb3/MP een kleine overlapping te geven met kvb4 

 een kvb3/SP-brevet rechtstreeks toegang geven tot TRAD. 
 TRAD als vervolgtraject op SP (maar enkel voor single pitch-routes) 

Op de cel Rotsklimmen gaven de KBF-clubs de voorkeur aan behoud van het huidige kvb-traject. 

Beslissingen: 
 de RvB gaat akkoord met: 

o het behoud van het gemeenschappelijke traject voor kvb1 en kvb2 
o een verschillend traject voor kvb3/KBF en kvb3/NKBV 

 NKBV uitnodigen voor een gesprek 

5. Vergaderkalender 2018.  

De vergaderkalender 2018 wordt besproken. 

Beslissing: 
 goedkeuring vergaderkalender 
 publicatie op de website  

6. EUMA vs. UIAA. 
Binnen UIAA willen een aantal bergsportfederaties druk uitoefenen op het Europees beleid en richten 
EUMA (European Union of Mountain Associations) op. EUMA is een belangvereniging die wil 
opkomen voor alles wat met de Europese bergen te maken heeft. Daar waar CAA (Club Arc Alpin) 
zich enkel op de Alpen richtte en niets met de bergsport te maken had. Op die manier knabbelt EUMA 
aan de bevoegdheden van UIAA. 

Voortrekkers EUMA zijn DAV en AÖ. 

Enkel de nationale federaties van de aangesloten landen kunnen EUMA-lid worden en dienen 
hiervoor lidgeld te betalen. Zo kunnen KBF noch CAB lid worden, enkel CMBel. 

De oprichtingsvergadering is gepland op 25.11.2017 in München. 

CMBel besliste niet toe te treden als stichtend lid, misschien wel als waarnemend lid. NKBV heeft 
geen interesse om toe te treden. 



In een gedachtewisseling komen volgende onderwerpen aan bod: 

 efficiëntie/rendabiliteit van dergelijke organisatie 
 bedrag lidgeld 
 totstandkoming en gebruikte argumentatie standpunt CMBel 
 

verdeeld over KBF en CAB. Kan er overwogen worden dat KBF toetreedt als lid en het door 
CMBel te betalen lidgeld voor de volle 100% op zich neemt? 

Beslissingen: 
 informeren naar het bedrag dat CMBel zou moeten betalen aan lidgeld   
 op RvB CMBel d.d. 21.11.2017 eerder ingenomen standpunt opnieuw bespreken  

 op RvB 27.11.2017 verslag uitbrengen van de oprichtingsvergadering  
 voortaan agenda en notulen bijeenkomst RvB CMBel bezorgen aan KBF-bestuurders  

  

7. Varia. 

7.1. Algemene Vergadering AÖ 2017 & 2018. 

7.1.1. Algemene Vergadering AÖ 2017. 

De bestuurders worden geïnformeerd over volgende zaken: 
 KBF is gelauwerd als AÖ-sektion met derde grootste ledenaangroei. Hiervoor ontving KBF 

 
 zoals onderling overeengekomen wordt Bart Vercruyssen tot okt. 2021 in de 

Bundesausschuss vervangen door een vertegenwoordiger van Auslandsektion Britannia 
 het AÖ-lidgeld 2020 wordt fors verhoogd en de ledencategorieën hervormd 

Beslissingen: 
 bespreking lidgeld KBF agenderen op Beleidsdag 13.1.2018  

  

7.1.2. Algemene Vergadering AÖ 2018. 

Volgende zaken worden meegedeeld: 
 de Algemene Vergadering AÖ 2018 vindt plaats op zaterdag 20.10.2018 in Stockerau 
 KBF en AÖ-sektion Stockerau zullen samenwerken voor de organisatie van dit evenement. 

Voor de opvolging ervan zijn verantwoordelijk: Tuur Ceuleers, Bart Vercruyssen en Herman 
De Kegel 

Beslissing: 
 op RvCA clubs informeren en peilen naar interesse om vrijwilligers te voorzien  

7.2. Aanwezigheid Sofie De Baere op 
evaluatievergadering competitieklimmen. 
Ten gevolge het decreet over topsport, maakt Sofie De Baere (VTS  expert topsport) deel uit van 
de KBF-topsportcommissie. Zij zal tevens uitgenodigd worden op de evaluatievergadering 
competitieklimmen.  

7.3. Vennhütte  tarieven. 
De voorgestelde tarieven worden goedgekeurd. Hierbij wordt er van uitgegaan dat gebruikers van 
de bivakweide ook gebruik kunnen/zullen maken van keuken en douches.  



Beslissingen: 
 tot de officiële opening is de hut enkel toegankelijk voor clubs en krijgen tot dan 15% 

korting 
 gebruik van de bivakweide is niet toegelaten als de hut niet open is en mag door max. 20 

pers. gebruikt worden 
 binnen het secretariaat een verantwoordelijke voor de reservaties aanstellen  
 de prijs voor niet-leden verhogen met lidmaatschap voor 1 dag 
 de Vennhütte zal mettertijd pas openen als er voor minstens 10 pers. gereserveerd of 

betaald wordt 
 aanvraag uitbatingsvergunning voor consumpties onderzoeken  

7.4. BRT Classic. 
Voor het ontstaan van KBF werd het rotsbeheer bij (CAB)BAC centraal georganiseerd (Belgian 
Rebolting Team  BRT). Bij VBSF gebeurde dit per club. KBF nam de modus operandi van VBSF 
grotendeels over en het Belgian Rebolting Team werd omgevormd tot BRT Classic. Echter, waar 
clubteams op verschillende manieren ondersteund worden door hun club, valt BRT Classic uit de 
boot: geen km-  

Beslissing: 
 ondersteuning BRT Classic opnemen in budget rotswerkers  
 op de Beleidsdag agenderen: beloning van strikt federatie gebonden vrijwilligers  

7.5. Agenda RvCA 15.11.2017. 
De voorlopige agenda voor de RvCA van 15.11.2017 wordt goedgekeurd.   

7.6. KBF-logo op lidkaart. 
Op de nieuwe lidkaarten ontbreekt het KBF-logo. 

Beslissingen: 
 oorzaak onderzoeken  
 oplossing uitwerken  

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 27 november om 20:00 u. (KBF-secretariaat Zwijndrecht) 


