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Informatie voor aanvragers subsidiëring expedities 
 
Commissie subsidiëring expedities (CSE) 
 
KBF erkent het belang van expedities voor de ontwikkeling van de klim- en bergsport in België. Hierbij streeft 
KBF ook naar de doorstroming naar het expeditieklimmen van deelnemers stage Bergbeklimmen Verfijning of 
de Mount Coach-opleiding. 
Onderscheid wordt gemaakt in topsport en breedtesport. 
 
KBF kan ondersteuning verlenen zowel aan expedities als geheel of individuele deelnemers aan expedities, 
zowel in materiële als immateriële zin mits deze voldoen aan de hieronder geformuleerde criteria. In principe 
kunnen zowel breedte- als topsport-expedities voor algemene ondersteuning door KBF in aanmerking komen 
(bvb. lenen van materiaal, eventuele beperkte bureauondersteuning, ondersteuning bij 
aanvragen/aanbevelingsbrieven, gebiedsinformatie). Financiële ondersteuning wordt alleen gegeven aan 

De KBF-commissie subsidiëring expedities richt zich op het 
subsidiëren van beklimmingen buiten Europa, in verband met de daarmee doorgaans gepaard gaande hoge 
kosten. 
 
Auspiciën. 
KBF stelt zich niet op als organisator van expedities en laat dit initiatief over aan individuele leden. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen zal KBF haar naam nadrukkelijk verbinden aan een expeditie door het verlenen van 
KBF-auspiciën. De vereniging draagt daarmee een vorm van morele medeverantwoordelijkheid. Alleen in het 
geval dat KBF-auspiciën worden verleend kunnen leden van het bestuur eventueel plaatsnemen in 
aanbevelingscomités, enz. 
KBF-auspiciën worden door het KBF-bestuur verleend. De Commissie adviseert het bestuur hierbij. 
 
Media-auspiciën. 
Wanneer expedities contact zoeken met radio/televisie wordt vaak media-auspiciën verlangd van een bij een 
sportbond aangesloten vereniging, in dit geval KBF. De Commissie kan na beoordeling van de expeditie 
media-auspiciën afgeven. 
 
Expeditiedepot. 
Expedities kunnen kosteloos materialen uit het depot lenen. Hierbij hebben expedities of deelnemers die 

ca  
De geleende materialen dienen schoon en in dezelfde staat als bij het afhalen (afgezien van slijtage bij 
normaal gebruik) te worden teruggebracht. Indien nodig, zorgt de lener voor herstellingen. Het is raadzaam bij 
aanvraag van subsidie direct aan te geven of je gebruik wil maken van het expeditiedepot. Aangezien de 

 
 
Criteria voor financiële ondersteuning van expedities door KBF. 

twee van de 
volgende criteria: 

 berg boven de 7500 m (dit criterium alleen is niet voldoende) 
 tenminste vergelijkbaar met algemene moeilijkheidsgraad D (UIAA-

(rots, sneeuw, ijs) (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Routewaardering_%28klimmen%29) 
 de onderneming heeft voor Belgische begrippen een pionierskarakter (bijdrage aan de verbreding van 

de expeditie-klimsport) 
 de expeditie heeft als doel het openen van een nieuwe route of het klimmen van een voor 

internationale begrippen aansprekende route 
 de expeditie klimt een route met een moeilijkheidsgraad van tenminste 6b in rots 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Routewaardering_%28klimmen%29
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Criteria voor subsidieverlening aan expedities (als geheel).  
  
 de capaciteiten van het klimteam moeten in overeenstemming zijn met de moeilijkheidsgraad van het 

gekozen doel 
 de in Vlaanderen wonende deelnemers van de expeditie moeten lid zijn  van KBF 
 de expeditie is geen commerciële expeditie 

 
In dit verband wordt onder een commerciële expeditie verstaan een expeditie waarbij: 

 de deelnemers een vaste, kostendekkende  
 in de regel voor de organisator van de commerciële expeditie een winstmarge overblijft of ingerekend 

wordt 
 
Criteria voor subsidieverlening aan individuele deelnemers van expedities:  

  
 de capaciteiten van de deelnemer moeten in overeenstemming zijn met de moeilijkheidsgraad van het 

gekozen doel 
 de deelnemer is lid van KBF 
 deelnemers aan commerciële expedities komen niet voor subsidie in aanmerking 

 
Tegenprestaties 
Bij subsidiëring van de expeditie door KBF wordt de volgende tegenprestatie verwacht : 

 vooraf een bericht voor publicatie in KBF Magazine en op de website 
 indien communicatieapparatuur aanwezig: tijdens de expeditie enkele updates omtrent het verloop en 

het resultaat van de expeditie t.b.v. de KBF-website. Anders, direct na afloop bericht t.b.v. de website  
 binnen 8 weken na afloop : expeditieverslag + financieel verslag 

een expeditieverslag is een opsomming van de gebeurtenissen en een overzicht van het al 
dan niet behalen van de vooropgestelde doelstellingen 

 binnen een half jaar na afloop : een artikel voor KBF-Magazine over de expeditie. Af te stemmen met 
de hoofdredacteur 

een artikel is een (journalistiek) relaas van de expeditie 

 bereidheid 2 lezingen te geven voor KBF over de expeditie (tegen reiskostenvergoeding) op initiatief 
van KBF. Eén van deze lezingen wordt gegeven op de After Summer Beurs, in de loop van november. 
(Af te spreken met de sporttechnisch coördinator KBF) 

Subsidiëring door KBF betekent dat de expeditieleden akkoord gaan met de UIAA International Mountain 
Code. Dit formulier kan je downloaden op de UIAA website en dient voor vertrek ontvangen te zijn op het KBF 
secretariaat. 
 
Het aanvragen van ondersteuning 
De aanvraag voor bovengenoemde vormen van ondersteuning kan worden gedaan door het daartoe 

- -website) en te mailen naar 
info@kbfvzw.be of op te sturen naar het KBF- Subsidiëring 
expedities -auspiciën, welke door 
de Commissie naar het bestuur worden geadviseerd. 
 
Expedities die vertrekken in de periode 1 januari  30 juni moeten hun subsidie-aanvraag hebben ingediend 
vòòr 1 oktober in het daaraan voorafgaande jaar. 
Expedities die vertrekken in de periode 1 juli  30 december moeten hun subsidie-aanvraag hebben ingediend 
vòòr 1 maart van dat jaar. 
Bij latere indiening beslist de Commissie of de aanvraag nog in behandeling wordt genomen. 
Voor de ondersteuning zal een contract worden opgemaakt. 
 
Voor het bedrag van de financiële ondersteuning moeten bewijsstukken bezorgd worden (bvb. vliegtuigtickets, 
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