
Notulen RvB KBF 27.11.2017 
 

Aanwezig: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Paul Verzele, Bart Vercruyssen, Sam De Smet, Mark 

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

Verontschuldigd: Jo Dotremont 

Afwezig: Karel Schwillens 

Agendapunten 

1. Goedkeuring notulen RvB KBF 24.10.2017   

2. Kennisgeving notulen Dagelijks Bestuur 9.11.2017  

3. Ledencijfers 2017 

4. Dashboard bestuur   

5. GDPR  stand van zaken 

6. Functieprofiel KBF-bestuurder 

7. Bespreking agenda & notulen RvB CMBel  

8. Rapport stichtingsvergadering EUMA 

9. 10-jarig bestaan KBF 

10. Varia 

1. Goedkeuring notulen RvB KBF 24.10.2017. 
De notulen worden goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen. 

2. Kennisgeving notulen Dagelijks Bestuur 
9.11.2017. 
De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten. 

Op een vraag wordt verduidelijkt dat te Pont-à-Lesse enkel sector 4.8 afgesloten werd maar niet het 
volledige massief. 

3. Ledencijfers 2017. 
Bij de bespreking komen volgende zaken aan bod: 

 de stijging van de ledencijfers is vooral te wijten aan een belangrijke toename hernieuwing 
lidmaatschappen (+ 7,8 %) 

 het aantal nieuwe leden daalde met 2,1 % 

 31% van de leden zijn vrouw, 69% man 
 44% van de leden zit in de leeftijdscategorie 26  45 j. 

 qua type lidmaatschap neemt vooral de JU-categorie toe (jeugdlidmaatschap) 
 de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen leveren de grote meerderheid van de leden 



Beslissing: 
 de ledencijfers en de analyse bezorgen aan de clubs  

4. Dashboard bestuur. 

De cijfers van het werkkapitaal, de schulden en te verwachten inkomsten worden geanalyseerd. Aan 
de openstaande klanten wordt een betalingsherinnering gestuurd. 

Beslissing: 
 uitwerken voorstel lidmaatschap voor het leven  
 een voorstel maken voor het afsluiten van de bankrekeningen met weinig saldo 

5. GDPR  stand van zaken.  

De Europese verordening rond privacy (GDPR) wordt van kracht in mei 2018. Elke organisatie moet 
dan kunnen aantonen welke persoonlijke gegeven verzameld worden en hoe deze data gebruikt en 
beveiligd worden. Daartoe zal KBF in de loop van december een actieplan uitschrijven. O.a. 
volgende acties zullen zeker opgenomen worden: 

 aangeven wat er met de ledengegevens gebeurt 
 aangeven hoe de leden hun gegevens kunnen inkijken en wijzigen 
 aanleggen logboek wat er met de gegevens gebeurt 
 uitwerken procedure i.g.v. datalek 

 i.s.m. het Dynamo-project worden bijscholingen voor clubbestuurders aangeboden 
Ondertussen is de KBF-website met alle gegevens omgezet van http naar https en wordt een test ter 
controle uitgevoerd.  

6. Functieprofiel KBF-bestuurder. 
Op 21/9 besliste het Dagelijks Bestuur de vraag naar kandidaturen voor de RvB te vergezellen van 
een functieprofiel KBF-bestuurder. Daartoe diende een voorstel uitgewerkt dat na bespreking op het 
Dagelijks Bestuur - ter goedkeuring moest voorgelegd worden op de RvB 27.11. 

Ondertussen vonden volgende zaken plaats: 

 de bespreking van de wisselwerking federatie-clubs op de RvB van 25.9 

 een bijeenkomst met VSF rond de opmaak van dergelijk functieprofiel 

 de aankondiging dat de harde indicatoren van goed bestuur door Sport Vlaanderen 
geëvalueerd worden midden december  

 de zachte indicatoren (opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst KBF-Sport 
Vlaanderen) moeten gerealiseerd worden tegen 1 april 2018 

Beslissing: 
 de RvB maakt - met behulp van een extern persoon - een zelfreflectie op de Beleidsdag van 

13.1.2018 (cfr. harde indicator 3.8. van Goed Bestuur) 
 ter voorbereiding hiervan worden de bestuurders gevraagd een vragenlijst in te vullen 

7. Bespreking agenda & notulen RvB CMBel. 
Op de voorbije RvB CMBel werden de voorbije competities geëvalueerd, de organisaties van de 
competities 2018 besproken en een standpunt ingenomen m.b.t. de oprichting van EUMA (zie 
agendapunt 8).   

Beslissingen: 
 competitiekalender 2018: KBF-gedeelte van de competitie aanpassen als volgt: 

o Belgian Lead Youth Cup 1 (20.1.2018): Klimax 
o Belgian Lead Youth Cup 2 (3.2.2018) : Biover (in geval Blueberry Hill het BK Lead 



Youth organiseert) 
o Belgian Lead Youth (24.3.2018): Blueberry Hill (alternatief = Sport Vlaanderen 

Brugge)  
 actiepunt: opstellen van draaiboek voor indienen kandidaturen  
 actiepunt: hanteren van strikte deadline voor beslissing over kandidaturen  

8. Rapport oprichtingsbijeenkomst EUMA. 
(zie ook notulen RvB 24.10.2018)  
In het verslag van de oprichtingsbijeenkomst van EUMA komen volgende punten aan bod: 

 de aanpassing van de statuten: 1 land = 1 stem 
 voorzitter = lid van DAV 
 het secretariaat van de vereniging bevindt zich in München 
 de zetel van EUMA is gevestigd in Brussel 
  

Beslissing: 
 nagaan of het zinvol is een internationale vzw op te richten en in welke taal de officiële 

statuten moeten worden geschreven   

9. 10-jarig bestaan KBF. 
In 2018 bestaat KBF 10 jaar. Gepleit wordt om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan en dit aan 
te grijpen om KBF op de kaart te zetten. Zowel naar onze clubs, de overheid, Sport Vlaanderen, 

itting met Pit Schubert of Michaël 
 

Beslissingen: 
 uitwerken voorstel voor evenement in de periode september-oktober 2018 zonder het 

secretariaat extra te belasten   
 begroting voor evenement half december bezorgen aan administratief coördinator  

10. Varia. 

10.1. Samenstelling Raad van Bestuur. 
Frank Stevens, Paul Verzele en Karel Schwillens zijn einde mandaat. Frank en Paul stellen zich 
opnieuw kandidaat. 

Beslissing: 
 Karel Schwillens vragen of hij zijn mandaat wenst te hernieuwen  

10.2. Vennhütte. 
De bomen op de helling werden gesnoeid door leden van BAC-Antwerpen tijdens hun 
clubweekend in de Vennhütte. 

De staat van de helling zal geïnspecteerd worden door de expert/stabiliteitsingenieur aangesteld 
door de firma Gillessen.  

Volgende bijeenkomst RvB KBF: zaterdag 13 januari (Beleidsdag) 10:00 u. (Topsporthotel Sport 
Vlaanderen - Gent) 


