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Notulen KBF-bestuursorgaan 

11.1.2021. 
 

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Meet) 

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Bart Vercruyssen, Tina Bollekens, Jan Cools, 

Hans Kok, Paul Verzele, Sam De Smet, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd:  Paul Leysen 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO 30.11.2020 

2. Dashboard 

3. Communicatie-initiatieven 

4. Lidgeld 2022 

5. Mount Expo 

6. Kei van de KBF 2021 

7. Algemene Vergadering 2021 

8. Opleidingen KBF - prijssetting 

9. Openbare KBF-Facebookgroep 

10. Lopende dossiers 

10.1. Werving administratief medewerker 

10.2. Ledenbeheersysteem 

11. CMBel 

11.1. Algemene Vergadering 2021 

11.2. Begroting 2021 

11.3. Internationale vertegenwoordiging CMBel 

11.4. KBF-vertegenwoordigers RvB CMBel 

12. Varia 

12.1. Topsportplan 

12.2. Klimtrailer Hungaria 

1. Goedkeuring notulen Beleidsorgaan (RvB) 

30.11.2020. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Dashboard. 

In voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders het dashboard op 

datum van 31.12.2020. Er worden geen opmerkingen gegeven.  

3. Communicatie-initiatieven. 



2 

De bestuurders werd een planning bezorgd van initiatieven op vlak van 

communicatie. Dit wordt aanzien als een flinke stap voor een planmatige aanpak en 

is tevens een belangrijk instrument voor iedereen op het secretariaat. 

4. Lidgeld 2022. 

De premie voor de decretale verzekering werd voor 2021 verhoogd met 40%. 

Daarnaast steeg de bijdrage aan AÖ in 2020 aanzienlijk. Ook in 2021 zal deze 

bijdrage toenemen. Dit noopt tot volgende maatregelen: 

● een verhoging van de lidgelden. Deze kan echter pas ingaan vanaf de 

ledenbijdrage 2022 

● het herwerken van de ontwerp-begroting 2021 

Het Bestuursorgaan bespreekt een voorliggend voorstel. Daarbij komen volgende 

elementen aan bod: 

● de communicatie en de toelichting richting de clubs 

● het al dan niet verhogen van het clubaandeel van het lidgeld 

● de mogelijkheid en wenselijkheid om het lidgeld aan te passen in de loop van 

een kalenderjaar 

● een verwachte vermindering van de subsidies 

● de evolutie van het lidgeld sinds het ontstaan van KBF 

Beslissingen: 

● uitwerken van het voorstel aanpassing ledenbijdrage o.v.v. een presentatie 

als basis van een toelichting richting clubs 

● de noodzaak verhoging lidgeld toelichten op de Algemene Vergadering 

27.3.2021  

● definitieve beslissing uiterlijk op de RvCA 19.5.2021 

Verder wordt uitleg verschaft over het feit dat heel wat leden geen uitnodiging 

ontvingen voor de verlenging van hun lidmaatschap. Leden zonder e-mailadres 

werden aangeschreven via een brief. Door de vroegere procedure voor nieuwe 

leden, zitten in het huidige ledenbestand echter heel wat fake e-mailadressen. Veel 

van deze leden ontvingen bijgevolg geen uitnodiging. 

Beslissingen: 

● i.s.m. de clubs een systeem uitwerken zodat de e-mailadressen correct staan 

tegen de invoering van het nieuwe ledenbeheersysteem  

● de herinnering voor betalen van het lidgeld 2021 (begin februari) enkel per 

brief versturen en voorzien van een woordje uitleg  

5. Mount Expo. 

Hicle Buiten - de organisator achter de Fiets- en Wandelbeurs/E-bike Challenge - 

reageerde met een schrijven op onze mededeling geen Mount Expo meer te 

organiseren. Hierdoor zal er in 2021 geen plaats meer zijn voor Mount Expo. 
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Beslissingen: 

● vasthouden aan de genomen beslissing 

● reactie versturen aan Holcus Buiten met standpunt KBF 

● vragen dat onze partnerwinkels wel nog aan democratische prijzen mogen 

deelnemen aan de Fiets- en Wandelbeurs van mei 2021  

6. Kei van de KBF 2021. 

4 personen werden genomineerd voor toekenning van het erelidmaatschap “Kei van 

de KBF”. 

In een uitgebreide gedachtewisseling komt volgende aan bod: 

● het al dan niet uitreiken van 2 trofeeën in 2021 

● het al dan niet toekennen van de “Kei van de KBF” aan een buitenlander. 

Beslissingen: 

● in 2021 1 trofee uitreiken 

● Robert Renzler (AÖ) wordt unaniem verkozen tot Kei van de KBF 2021 

● de overhandiging van de trofee zal gebeuren op de Algemene Vergadering 

AÖ (Villach 16/10/2021)  

7. Algemene Vergadering 2021. 

Er wordt van gedachten gewisseld over de al dan niet fysieke organisatie van de 

Algemene Vergadering 2021.  

Beslissingen: 

● op 19/2/2021 - bij het versturen van de uitnodiging - uitsluitsel geven over 

fysieke dan wel digitale bijeenkomst van de Algemene Vergadering 

● i.g.v. fysieke organisatie omwille van de werkbaarheid slechts 1 

vertegenwoordiger per club toelaten 

● op de Algemene Vergadering een brede toelichting geven over de werking in 

2020 en een inhoudelijke dialoog mogelijk maken 

8. Opleidingen KBF - prijssetting.  

Er wordt een sjabloon uitgewerkt voor een eenduidige prijszetting bij de opleidingen 

die KBF zelf organiseert (bv. Mount Coach, bijscholingen, workshops, enz…) 

Tevens wordt momenteel ook werk gemaakt van een gelijkaardig sjabloon voor 

publicaties.  

Deze initiatieven liggen in lijn met de adviezen van het Financieel Comité van KBF. 

9. Openbare KBF-Facebookgroep. 
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In een recente post op de KBF-Facebookgroep werd niet alleen laagdunkend gedaan 

over KBF-opleidingen maar tevens promotie gemaakt voor opleidingen op 

commerciële basis. Ten gevolge hiervan wordt binnen het Bestuursorgaan gepleit 

voor het in de hand houden van de KBF-media door het opstellen van richtlijnen rond 

posts en het aanstellen van een moderator. 

Toegelicht wordt dat KBF op 2 vlakken actief is op Facebook: 

● een eigen Facebookpagina die beheerd wordt door de KBF-

communicatieverantwoordelijke 

● een Facebookgroep die ontstaan is binnen de klim- en bergsportcommunity. 

Deze wordt opgevolgd door 3 personen (waaronder 2 personeelsleden). Voor 

deze groep bestaan een aantal beknopte regels 

Er wordt tevens aangegeven dat een uitbreiding of verfijning van de bestaande 

regels - en de daarmee samenhangende handhaving - niet eenvoudig is. Best wordt 

naar enkele voorbeelden gezocht van collega-sportfederaties of bepaalde clubs met 

een sterke aanwezigheid op de sociale media. 

Beslissingen: 

● tegen de zomer 2021 volgende uitwerken: 

○ definiëring wat we voor ogen hebben met een mediakanaal 

○ een policy op basis van een aantal voorbeelden 

○ een handhavingsbeleid 

10. Lopende dossiers.  

10.1. Werving administratief medewerker. 

Een interne commissie selecteerde de binnengekomen vacatures. In afwachting 

werd iemand met potentieel ingeschakeld via een interimbureau. Op basis van de 

goede prestaties van deze tijdelijke kracht wordt voorgesteld om deze persoon aan 

te werven. 

Dit brengt mee dat deze interimaris een aantal maanden als interim moet 

ingeschakeld worden. Anderzijds wil het interimkantoor de vergoeding waarop ze 

recht hebben, sterk verminderen. Indien voor deze optie geopteerd wordt, betekent 

dit een vermindering van de hogere kostprijs ervan. 

Beslissing: 

● het Bestuursorgaan wenst unaniem de huidige interimaris vast aan te werven 

10.2. Ledenbeheersysteem - planning 2021. 

De voorbije maanden is vooral gewerkt rond het nieuwe boekhoudpakket. 

Het ledenbeheersysteem dient rond te zijn in juni. Tijd moet nu worden vrijgemaakt 

voor het samenstellen van een dossier en het contacteren van potentiële 

leveranciers. 

Beslissing: 
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● “Ledenbeheersysteem” agenderen op komende bijeenkomsten 

Bestuursorgaan  

11. CMBel. 

11.1. Algemene Vergadering 2021. 

De bijeenkomst wordt digitaal georganiseerd op maandag 22.3.2021. De uitnodiging 

tot het bijwonen ervan, wordt spoedig verspreid. Er wordt voor gepleit dat zo veel 

mogelijk KBF-bestuurders er aan deelnemen. 

11.2. Begroting 2021. 

Aangegeven wordt dat de begroting werd opgesteld in de veronderstelling dat er 

geen beperkingen meer zijn ten gevolge van de corona pandemie. Bij de bespreking 

komt aan bod: 

● het budget voor de internationale vertegenwoordiging 

● de opportuniteit van fysieke bijeenkomsten van internationale organen 

● de voorziene statutenwijziging in 2024 

● het aantal nationale wedstrijden 

Beslissingen: 

● een forfaitair bedrag voorstellen voor alle internationale bijeenkomsten samen 

dat lager ligt dan de optelsom van de huidige voorgestelde bedragen 

(ongeveer 50% van het huidige voorziene bedrag) 

● CMBel voorstellen standpunt in te nemen op de internationale organen voor 

het maximaliseren van digitale bijeenkomsten 

● op de RvB CMBel de bespreking van de statuten voorstellen als een vast 

agendapunt en de wijziging van de statuten bepleiten op korte termijn 

● CMBel-statuten bezorgen aan KBF-bestuurders  

● KBF-bekommernissen over CMBel inventariseren in een presentatie 

● een ontmoetingsmoment KBF, CAB en CMBel organiseren 

11.3. KBF-vertegenwoordiging RvB CMBel. 

In 2020 werden 3 ontslagnemende KBF-vertegenwoordigers in de RvB CMBel 

vervangen. Om te voldoen aan statutaire verplichtingen van CMBel dienen 2 hiervan 

ontslag te nemen en zich opnieuw kandidaat te stellen. Deze kandidaturen dienen 

gesteund door 20 handtekeningen. 

Beslissing:  

● Bart Vercruyssen en Bruno Vermeeren nemen ontslag en stellen zich 

opnieuw kandidaat 

● de nodige handtekeningen digitaal verzamelen  

12. Varia. 
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12.1. Topsportplan. 

Het KBF-topsportbeleidsplan is afgewezen door Sport Vlaanderen. Eerstdaags wordt 

deze beslissing toegelicht door Sport Vlaanderen. 

12.2. Klimtrailer Hungaria.  

Klimclub Hungaria bezorgde een dossier voor sponsoring van een bouldertrailer.  

Beslissing: 

● goedkeuring van 2.000 € sponsoring, incl. de mogelijkheid om van een 

renteloze lening te genieten met een maximumbedrag van 6.000 € en een 

looptijd van max. 5 jaar (minimum 1/5e per jaar terug te betalen). Dit onder 

voorbehoud van beschikbare kredieten van KBF. 

● in ruil voor deze ondersteuning verwacht KBF dat: 

○ het KBF-logo + de KBF-website zeer duidelijk op de binnenzijde én 

buitenzijde van de trailer aanwezig is (oppervlakte minstens 

100x100cm) 

○ de trailer minstens 3x/jaar gedurende een weekend ter beschikking 

gesteld wordt aan KBF 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 8 februari om 19:00 u. via Google Meet. 


