
Notulen RvB KBF 17.02.2020. 
 

Aanwezigen: Frank Stevens, Mark Sebille, Yanick Bos, Sam De Smet, Bart Vercruyssen, 

Paul Verzele, Robby Tóth (tot agendapunt 5) Bruno Vermeeren (waarnemer - tot 

agendapunt 5), Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Paul Verzele, Hans Kok, Tina Bollekens 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 11.1.2020 

2. Kennismaking met Bruno Vermeeren 

3. Stimuli KBF-clubs 

4. Risicoanalyse Burnot 

5. Aanwerving marketing- en communicatieverantwoordelijke 

6. Overlopen peer reviews 

7. SWOT-analyse werking RvB 

8. Varia 

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 11.1.2020. 

Onder agendapunt 7 - Beleidsplan 2021-2024 dient ook BVLB toegevoegd in de lijst 

van KBF-clubs die na de RvCA input bezorgden. Behoudens deze opmerking 

worden de notulen goedgekeurd. 

2. Kennismaking met Bruno Vermeeren. 

Bruno Vermeeren treedt in dienst als teamlead op maandag 2.3.2020. Bruno en de 

aanwezige bestuurders stellen zichzelf kort voor. De Raad neemt kennis van de 

notulen van de bijeenkomsten. 

3. Stimuli KBF-clubs. 

Op de RvCA van 13.11.2019 werd geïnformeerd naar het bestaan van regels voor 

financiële ondersteuning van cluboverschrijdende activiteiten. 

Ter voorbereiding ontvingen de KBF-bestuurders een voorstel voor 

cluboverschrijdende samenwerking. Hiermee wil de federatie clubs ondersteunen om 

op die manier gericht KBF èn clubs in beeld te brengen bij een breed publiek (zowel 

leden als niet-leden). 

De ondersteuning is niet gericht op competitie of opleidingen en niet voor projecten 

die financieel rendabel zijn. 

Beslissing: 

● goedkeuring van het voorstel 

● goedgekeurd voorstel opnemen in het document van de clubstimuli  

● toelichten op de Algemene Vergadering 28.3.2020  



● jaarlijks evalueren  

4. Risico-analyse Burnot. 

De “Handwijzer” van het rotsbeheer specificeert dat bij het aanvangen van werken op 

een nieuw rotsmassief, een risicoanalyse moet worden voorgesteld door de ARB 

(adviesraad rotsbeheer). Dit advies dient vervolgens goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur. Binnen die context werd een advies voor het massief Rocher des Béguines 

(Burnot-Profondeville) ter goedkeuring voorgelegd. 

In de marge wordt geopperd of er geen meer ecologisch alternatief is dan de rood-

witte plastic veiligheidslinten om een zone af te bakenen.  

Beslissing: 

● advies wordt goedgekeurd  

5. Aanwerving marketing- en 

communicatieverantwoordelijke. 

Isabeau Vogeleer treedt op 1.4.2020 in dienst bij de provincie Antwerpen. Voor 

vervanging werd een profiel uitgeschreven. De openstaande betrekking werd 

gecommuniceerd via verschillende kanalen. 12 sollicitaties werden ingediend 

waarvan 6 kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en proef. 

6. Overlopen peer reviews. 

De verslagen van de verschillende peer reviews werden op voorhand bezorgd aan 

de bestuurders. De RvB benadrukt deze manier van werken vooral als een 

groeiproces te zien. 

Verder wordt van gedachten gewisseld over het belang van informele contacten met 

de medewerkers, het uitbreiden van de Beleidsdag naar anderhalve dag (bv. 

vrijdagavond informeel contact met medewerkers, zaterdag Beleidsdag)  

Beslissingen: 

● de manier van werken laten evalueren door de medewerkers; zowel de 

procedure als inhoudelijk (wat er voor zichzelf uit geleerd? waar maak ik het 

komende jaar werk van?) 

7. SWOT-analyse werking RvB. 

Het maken van een SWOT-analyse heeft tot doel de werking van de RvB te 

evalueren; wat drijft ons? wat frustreert ons? hoe functioneert de RvB? waar willen 

we verbeteren? Tevens wordt gekeken welke acties kunnen ondernomen worden om 

bepaalde zwaktes/bedreigingen te counteren. Bedoeling is deze oefening jaarlijks te 

hernemen. 



8. Varia. 

Er worden geen nieuwe agendapunten aangebracht. 

 

Volgende bijeenkomst: maandag 23 maart 2020 om 19:00 u. op het KBF-secretariaat te 

Zwijndrecht. 


