
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

7.2.2022. 
 

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, Robby Tóth (agendapunt 2), Koen 

Hauchecorne (agendapunt 3), Herman De Kegel (notulen) 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO 10.1.2022 

2. Kliminfrastructuur - geactualiseerd rapport 

3. Prospectie rotsmassieven. 

4. Algemene Vergadering. 

4.1. Amendementen “Klachtencommissie” 

4.2. Amendementen “Adviesorganen” 

4.3. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 

5. Beleidsprioriteit innovaties - invulling en mogelijke pistes 

6. Communicatieplanning 2022 

7. Huldiging kampioenen - statusupdate  

8. Jaarlijkse rapportering kostenevolutie CMBel 

9. Varia  

9.1. Project 3 Eiken - stand van zaken 

9.2. Overleg KBF-Bergstijgers 

1. Goedkeuring notulen BO 10.1.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Kliminfrastructuur - geactualiseerd rapport.  

Aan de hand van een pp-presentatie wordt een actualisatie voorgesteld van het document 

“Behoeftebepaling Kliminfrastructuur in Vlaanderen” (Robby Tóth - april 2019). 

Hiermee wordt beoogd tastbare bewijzen te kunnen voorleggen als hulpmiddel voor de 

federatie bij overleg met de overheden en als hulpmiddel voor nieuwe en bestaande 

exploitanten. 

Na toelichting over de gegevensverzameling wordt ingegaan op de gegevensverwerking, 

een algemeen en specifiek overzicht van de inplanting van kliminfrastructuur in Vlaanderen, 

de klimoppervlakte in vergelijking tot het aantal inwoners en een vergelijking met andere 

sporten. 

Geconcludeerd wordt dat: 

● de kloof tussen toename van kliminfrastructuur en de stijging van het aantal 

aangesloten individuele sporters, steeds groter wordt, clubs deelnemers aan 
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opleidingen moeten weigeren wegens plaatstekort en jeugdwerkingen kampen met 

wachtlijsten. 

● slechts 2 centrumsteden een redelijke hoeveelheid kliminfrastructuur hebben maar in 

de overige 12 te beperkte of zelfs geen infrastructuur aanwezig is. 

● naar topsport toe er nood is aan investeringen in topsportinfrastructuur omdat 

reguliere infrastructuur wel deels rendabel is voor de ontwikkeling van atleten maar 

niet voor topatleten. 

In een uitgebreide gedachtewisseling komen o.a. volgende thema’s aan bod: 

● de grote terughoudendheid van klimzalen om relevante (geanonimiseerde) data te 

delen (bv. aantal klimbeurten, duur klimbeurten…) 

● klimoppervlakte per aantal inwoners zou misschien best verfijnd worden naar 

demografie van de bevolking (zo zijn er weinig actieve klimmers jonger dan 12 en 

ouder dan 70) 

● bij vergelijking met infrastructuur voor andere sporttakken, is het bruikbaarder te 

vergelijken met sporten die dicht bij het KBF-profiel liggen 

● het rapport mag zich niet beperken tot melding van het probleem maar ook (een deel 

van/perspectief op) de oplossing aanreiken. Bv. wat is de kostprijs van prijs/m² 

grondoppervlakte, prijs/m² klimoppervlakte zodat overheid en privé-investeerders 

besef hebben van de ordegrootte van een investering. 

● moet KBF al dan niet de verantwoordelijkheid nemen in het oprichten van een 

federatieklimzaal (al dan niet in samenwerking met bv. fitness-ketens)? 

● de aanwezigheid van publieksruimte en parking 

3. Prospectie rotsmassieven. 

Middels een pp-presentatie rapporteert de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor 

rotsbeheer, over de zoektocht naar nieuwe klimmassieven. 

Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op een aantal belangrijke aspecten: 

● gehanteerde criteria voor het selecteren van massieven 

● de valkuilen en problemen bij het verwerven van een massief 

BIj de bespreking ervan worden volgende items aangeraakt: 

● i.v.m. de huurprijs van een massief, wordt best ‘een vork’ gehanteerd 

● de rol van plaatselijke overheden en bewoners 

● de relatie tussen het verwerven van nieuwe massieven en het rotsenfonds 

Tevens wordt gepleit voor een constructieve samenwerking met CAB voor het openen van 

nieuwe klimmassieven. 

Beslissing: 

● Het BO gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze voor de prospectie van nieuwe 

massieven.  

4. Algemene Vergadering. 

4.1. Amendementen “Klachtencommissie”. 

De ingediende amendementen worden overlopen.  
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Beslissing:  

● De amendementen opnemen in het document dat ter goedkeuring voorligt op 

de Algemene Vergadering. 

4.2. Amendementen “Adviesorganen”. 

De ingediende amendementen worden overlopen.  

Beslissing:  

De amendementen opnemen in het document dat ter goedkeuring voorligt op de 

Algemene Vergadering.  

4.3. Huishoudelijk Reglement - aanpassingen. 

In het Huishoudelijk Reglement wordt nog gesproken over ‘teamlead’. 

Beslissing: 

● ‘Teamlead’ vervangen door ‘algemeen directeur’  

5. Beleidsprioriteit innovaties. 

Sport Vlaanderen stelt middelen ter beschikking voor digitalisering van bijscholingen en 

sportkaderopleidingen. Hiervan moet  minstens de helft voorzien worden voor de 

digitalisering van de sporttechnische en didactische modules van de VTS-opleidingen. 

Daarnaast wil KBF, i.k.v. de beleidsprioriteit innovaties, in september een dossier indienen 

bij Sport Vlaanderen. De grote lijnen van mogelijk te overwegen projecten: 

● digitalisering reservatiesysteem hutten. Hiervoor zal  eerst het systeem onderzocht 

worden dat AÖ hanteert. 

● het digitaal aanbieden van een aantal publicaties. Dit houdt meer in dan het uitwerken 

van documenten in pdf-formaat. 

● het ontwikkelen van een ‘educational game’ rond het thema ‘oriëntatie’. Daarbij wordt 

tevens gedacht aan het uitwerken van een businessplan voor doorontwikkeling. 

Beslissing: 

● Het BO gaat akkoord met de verdere uitwerking van dit dossier. 

6. Communicatieplanning 2022. 

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders de communicatieplanning 2022. 

Hierbij konden enkel de activiteiten worden opgenomen die momenteel gekend zijn. 

Opportuniteiten die zich aandienen, zullen - indien nodig - eerst worden uitgewerkt en nadien 

uiteraard opgenomen. 

Gewenste of vereiste aanwezigheid van bestuurders zal aangestuurd worden vanuit het 

secretariaat.  
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7. Huldiging kampioenen. 

Recent vond een huldiging plaats van de KBF-kampioenen sportklimmen. Omwille van de 

coronamaatregelen was die beperkt en konden niet allen aanwezig zijn. Door de KBF-

communicatieverantwoordelijke werd een filmpje gemaakt met bedankingen en felicitaties 

voor het ganse topsportteam. 

Met CAB werd 19.11.2022 gereserveerd voor de viering van de kampioenen 2022. 

8. CMBel. 

De door het BO gevraagde detaillering van de kosten voor competities wordt verspreid en 

becommentarieerd. Dit omdat competities de grootste uitgavenpost is van CMBel.  

Bij de bespreking komen volgende punten aa bod: 

● een nationaal circuit zonder de uitbouw van een regionaal circuit is weinig zinvol. 

Daarom wordt de kalender van de regionale competities afgestemd op de  nationale 

kalender. 

● KBF heeft een pakket ter ondersteuning van regionale wedstrijden en dit op 

verschillende vlakken. Niettemin is er bij klimzalen hier weinig enthousiasme voor. 

Bij EUMA is de taak van kastoezichter vacant. 

De werkgroep rond de herziening van de statuten is nog niet samengekomen. 

Beslissingen:  

● beschikbaarheid klimzalen voor regionale competities meenemen naar het overleg 

met BFIC 

● een KBF-kastoezichter polsen naar interesse voor de taak van kastoezichter bij 

EUMA 

● Datum prikken bijeenkomst werkgroep herziening statuten CMBel  

9. Varia. 

9.1. Project 3 Eiken. 

Herinnerd wordt aan de context van het project: door de geplande sluiting van het 

Provinciehuis te Berchem moeten verschillende sportfederaties op zoek naar een 

andere locatie voor hun secretariaat. I.k.v. shared services zoekt VSF (koepel van de 

sportfederaties in Vlaanderen) een locatie. Het feit dat UA een erfpacht geeft aan een 

projectontwikkelaar, betekent een opportuniteit op dat vlak. Gepolst naar mogelijke 

interesse vanwege KBF, stelde het BO als voorwaarde dat hiervoor binnen het project 

kliminfrastructuur voorzien moest worden. 

Omdat het belang van de klimcommunity voorgaat op de belangen van een of 

meerdere specifieke clubs, worden de plannen voor de kliminfrastructuur benaderd 

vanuit belang voor de klimbehoeften in het Antwerpse, de klimsport en de federatie. 

Dat houdt in dat er rekening gehouden moet worden met een maximaal scenario (alle 

wensen van alle partijen inwilligen), een minimumscenario alsook enkele scenario’s 

tussen deze uitersten.  
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Aan VSF werden de behoeften inzake kliminfrastructuur verduidelijkt. Hierbij worden 

volgende bemerkingen gemaakt: 

● toevoeging publieksruimte 

● diverse scenario’s rond kliminfra-investeringen 

● ruimte voor toegewezen wandruimte voor topsport en opleidingsaspecten 

● ruimte voor het KBF-secretariaat voorzien 

Een antwoord op dit voorstel wordt afgewacht alvorens verdere stappen te zetten of 

te ondernemen (al dan niet met betrokkenheid van Antwerpse clubs). 

Beslissingen:. 

● reactie projectontwikkelaar en VSF afwachten, vervolgens plan van aanpak 

verfijnen met de meest valabele opties (afwegende de diverse behoeften en 

belangen) 

● betrokkenheid van minstens 1 bestuurder in de verdere aanpak van het 

dossier 

9.2. Overleg KBF-Bergstijgers. 

N.a.v. een aantal concrete vragen, vond recent (digitaal) overleg plaats tussen KBF 

en de Bergstijgers. Om naar de toekomst toe een aantal zaken eenvoudiger en 

efficiënter te kunnen aanpakken, werd de Bergstijgers voorgesteld binnen KBF een 

club te stichten waar hun klimmende leden bij zouden kunnen aansluiten. Zodra een 

antwoord wordt bezorgd, zal het BO hierover geïnformeerd worden. 

9.3. Kei van de KBF 2022. 

Middels een geheime stemming kiest het BO verkozen uit de voorgedragen 

kandidaten de Kei van de KBF 2022. Het symbolisch aandenken wordt overhandigd 

op de Algemene Vergadering 26.3.2022. 

 
Volgende bijeenkomst: 

● zaterdag 14 maart 2022 in het secretariaat te Zwijndrecht 


