
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

10.1.2022. 
 

Deze bijeenkomst verliep digitaal (via Teams) 

Aanwezigen: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul Verzele, Sam De Smet, 

Hans Kok, Paul Leysen, Jan Cools, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO 13.12.2021 

2. CLIMBR - aanvraag statuut toegetreden lid 

3. Dashboard. 

4. Algemene Vergadering. 

4.1. Stand van zaken 

4.2. Begroting 2022 

4.3. Wijze van stemmen 

4.4. Kei van de KBF 

5. Optimalisatie lidmaatschap individuele sporters 

6. CMBel 

7. Varia  

7.1. Noodfonds 

7.2. Rotsbeheer 

7.3. Arbeidsreglement 

7.4. Opleidingslokaal Chaveehut 

7.5. Urania 

1. Goedkeuring notulen BO 13.12.2021. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. CLIMBR - aanvraag statuut toegetreden lid.  

Aan de hand van een pp-presentatie stelt CLIMBR de werking van de club voor. De club is 

ontstaan uit de vaststelling dat er tijdens corona grote belangstelling ontstond voor 

buitenactiviteiten en er binnen KBF geen enkele club zich echt toelegt op outdoor boulderen. 

CLIMBR organiseert treffens en kampen, zowel voor beginners als voor gevorderden, en 

zowel voor kinderen vanaf 6 jaar als volwassenen. Er wordt samengewerkt met klimzalen en 

andere KBF-clubs. 

Tijdens de vragenronde komen volgende punten aan bod: 

● Voor ledenwerving richt CLIMBR zich op nieuw geïnteresseerden 

● Zoals bepaald in de KBF-statuten zijn leden van andere KBF-clubs welkom op de 

activiteiten van CLIMBR 
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● Streven naar duurzaamheid, veiligheid en samenwerking zijn de uitgangspunten van 

de werking 

● CLIMBR wil dat haar leden zich aansluiten bij de KBF, onder meer omwille van de 

verzekering 

● CLIMBR heeft momenteel geen interesse in lengteklimmen 

● De club is bereid zich te engageren in het rotsbeheer 

● De club wil inzetten op opleiding van boulderaars 

 

Tijdens de beraadslaging binnen het BO worden volgende punten aangehaald: 

● Een extra club leidt tot verdere versplintering van het landschap. Het gevaar bestaat 

dat leden overstappen van andere clubs en dat er weinig of geen nieuwe leden 

worden aangetrokken 

● De club heeft een duidelijke focus met een duidelijke specialisatie 

● Binnen de federatie is extra expertise rond (outdoor) boulderen welkom 

● CLIMBR kan gevraagd worden mee prospectie te doen rond bouldergebieden in 

België 

● Als toegetreden lid kan de club sporters afvaardigen naar wedstrijden 

Beslissing:  

● Het BO aanvaardt CLIMBR als toegetreden lid. CLIMBR wordt gevraagd zich met 

haar expertise te engageren in de werking van KBF. 

3. Dashboard. 

Het dashboard op datum van 31.12.2021 wordt toegelicht. Belangrijkste vaststelling is dat 

de beslissing om de tariefstructuur te wijzigen, resultaat oplevert. Op 31.12 telde de 

vereniging al 8.814 leden, wat een record is op deze datum. Op datum van de vergadering 

is dat aantal nog gestegen tot ruim 9.300.  

De vraag wordt gesteld naar de reden achter de toename van openstaande klanten en 

leveranciers. Door de focus op het nieuwe ledenbeheersysteem is de boekhouding later 

bijgewerkt dan normaal.  

De penningmeester wijst erop dat de ene belegging beter rendeert dan de andere. 

4. Algemene Vergadering. 

4.1. Stand van zaken. 

De stand van zaken rond de organisatie van de Algemene Vergadering wordt 

overlopen. Kandidaat-bestuurders moeten zich uiterlijk 15 januari melden. Er is 

momenteel één kandidatuur ingestuurd. Kandidaten voor de functies binnen het 

bestuursorgaan moeten uiterlijk 26 februari bekend zijn.  

Beslissing:  

● De clubbesturen worden er aan herinnerd dat er tot 15 januari kandidaturen 

voor het Bestuursorgaan ingediend kunnen worden. 
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4.2. Begroting 2022. 

Een voorstel van begroting 2022 wordt toegelicht. De opstelling ervan is gebaseerd 

op: 

● toename lidmaatschap met 5% 

● verwerven van topsportsubsidies en ondersteuning BeGold (nog niet verwerkt 

in het voorstel) 

● het verwerven van subsidies voor het project “Jeugd in Touw” (nog niet 

verwerkt in het voorstel) 

Tevens wordt een prognose voor 2021 uitgebreid besproken. 

Zaken die hierbij aan bod komen: 

● dient de lening aan VBW (boulderwand) opgenomen in de resultaat- of 

balansrekening? 

● het verwachte negatieve resultaat voor 2021 is te wijten aan: 

○ investeringen in het ledenbeheersysteem (was niet opgenomen in de 

begroting) 

○ de sluiting van de hutten omwille van de coronamaatregelen (bv. 

slechts 25% overnachtingen tgo jaren voordien) terwijl de vaste kosten 

ongewijzigd bleven 

○ minder subsidies voor topsport 

○ 500 minder individuele sporters 

○ extra uitgaven t.g.v. personeelswissel 

● de huidige investeringen moeten het mogelijk maken over uiterlijk 2 à 3 jaar 

een terugverdieneffect in sporttechnische en/of financiële meerwaarde te 

realiseren. 

4.3. Stemwijze. 

Een afweging wordt gemaakt tussen de elektronische stemwijze en de klassieke 

manier met handopsteken en invullen van stemformulieren. 

Beslissingen: 

● Gebruik van de app Election Runner voor de verschillende stemmingen. 

● De clubs informeren: 

○ e-mailadres van stemgerechtigde afgevaardigden op voorhand 

doorgeven 

○ op de AV dient elke stemgerechtigde afgevaardigde op de AV een 

laptop, smartphone of tablet mee te brengen 

○ stemgewicht kan niet opgedeeld worden. 

4.4. Kei van de KBF. 

De bestuurders ontvingen een overzicht van de verschillende genomineerden en de 

aangebrachte argumentatie. 

Yanick Bos onthoudt zich bij de daaropvolgende gedachtewisseling. 

Beslissing: 
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● de bestuurders brengen uiterlijk vrijdag 14.1.2022 d.m.v. een e-mailbericht 

aan de algemeen directeur hun stem uit 

● het resultaat toelichten op de Algemene Vergadering  

5. Optimalisatie lidgeld. 

Beslissing: 

● Omwille van het ontbreken van een voorbereidend document, wordt dit agendapunt 

verplaatst naar volgende BO-bijeenkomst. 

6. CMBel. 

Op het BO van CMBel werd gemeld dat de voorzitter van IFSC (tevens CAB-

vertegenwoordiger in BO CMBel) zijn mandaat wenst te hernieuwen. 

Beslissing: 

● KBF maakt geen voorbehoud tegen deze kandidatuurstelling 

7. Varia. 

7.1. Noodfonds. 

Een overzicht wordt gegeven van de besteding van de middelen die via het 

Noodfonds ter beschikking werden gesteld. 

7.2. Rotsbeheer. 

I.k.v. het Beleidsplan is prospectie gebeurt op vlak van rotsmassieven. Het is 

wenselijk deze analyse toe te lichten op een BO-bijeenkomst. 

7.3. Arbeidsreglement. 

Op de volgende BO-bijeenkomst worden aanpassingen in het Arbeidsreglement 

voorgesteld en toegelicht. Vooruitlopend op de bespreking werd al beslist over 

andere referteperiodes op vlak van recuperatie overuren. 

7.4. Opleidingslokaal 

Het Beleidsplan vermeldt voor 2022 onderzoek naar een opleidingslokaal. 

Beslissing: 

● verantwoordelijke hutten en de algemeen directeur overleggen over de 

mogelijkheden in de Chaveehut 
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7.5. Ledenbeheersysteem. 

Een KBF-club signaleerde een aantal fouten gekoppeld aan de invoering van het 

nieuwe ledenbeheersysteem op vlak van toewijzing clubbestuurders en 

clublidmaatschap. Oorzaken hiervan liggen deels bij de clubs, deels bij Norriq. Zowel 

naar de clubs als naar individuele leden toe werden acties ondernomen die zullen 

resulteren in correcte data in het ledenbeheersysteem. 

7.6. Volkssterrenwacht Urania. 

De volkssterrenwacht geeft een uitgebreide en wetenschappelijk degelijk 

onderbouwde cursus (12 lessen) over weerkunde. 

Beslissing. 

● Met de volkssterrenwacht van gedachten wisselen over de mogelijkheid 

voor synergieën (bv. geven van workshops, gebruiken van tools in de 

opleidingen…) 

 
Volgende bijeenkomst: 

● maandag 7 februari om 19:00 u. -  digitaal 


