
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

14.3.2022. 
 

Aanwezigen: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Hans Kok, Paul Leysen, 

Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Verontschuldigd: Paul Verzele, Sam De Smet, Jan Cools 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO 7.2.2022 

2. Voorbereiding Algemene Vergadering 

3. Arbeidsreglement 

4. Beleidsdag. 

5. Paraclimbing 

6. Varia  

6.1. Project 3 Eiken - stand van zaken 

6.2. Decreet op de georganiseerde sportsector 

6.3. Klimproject Jeugdzorg 

6.4. Bergsportschool - stand van zaken 

6.5. Externe vertegenwoordiging BO 

6.6. Evaluatie RvCA 

1. Goedkeuring notulen BO 7.2.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Voorbereiding Algemene Vergadering. 

Een stand van zaken wordt gegeven over de afgevaardigden en het aantal aanwezigen. 

Tevens worden een aantal praktische afspraken gemaakt over het verloop van de 

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

document. 

3. Arbeidsreglement. 

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders documenten met de voorgestelde 

wijzigingen. De voornaamste wijzigingen worden overlopen. 

Beslissingen: 

● de verhouding nagaan tussen de interne en externe preventieadviseur alvorens te 

beslissen of de algemeen directeur een opleiding preventieadviseur niveau 3 dient te 

volgen 

● de bepalingen rond het telewerk komen in de individuele addenda bij de 

arbeidsovereenkomsten. 
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● de beleidsdocumenten personeel KBF worden elk in een afzonderlijk document 

ondergebracht.  

● de regelingen rond de opleidingen dient ook rekening te houden met de behoeften 

en noodzaken 

4. Beleidsdag. 

Omwille van de coronamaatregelen werd de Beleidsdag 2022 uitgesteld. Bedoeling was om 

bestuurders en personeel samen te brengen om de kernwaarden van KBF helder te 

formuleren. Deze dienen dan als basis om verder op te bouwen bij het nemen van 

beleidsopties (bv. communicatie). 

Beslissing:  

● datum prikken via Doodle. 

5. Paraclimbing. 

De bestuurders werd een rapport bezorgd over een recent (digitaal) overleg met vzw 

Parabel. Deze vzw werd opgericht door 4 leden KBF en heeft volgende doelstellingen:  

1. Meer Belgen met een fysieke beperking aan het klimmen zetten door: 

○ promotie maken voor het paraklimmen (klimmen met een fysieke beperking) 

○ het organiseren van laagdrempelige initiatie activiteiten. 

2. Mensen met een fysieke beperking motiveren en ondersteunen om zo goed als 

mogelijk te klimmen met als doel het Belgisch paraklimteam uit te breiden. 

3. Daar waar gepast gevorderde paraklimmers ondersteunen, zowel financieel als 

organisatorisch, zodat het hen gemakkelijker is deel te nemen aan internationale 

wedstrijden 

Een eerste actiepunt is het aantrekken van ‘supporters’ via de website: 

● individuele geïnteresseerden kunnen een (jaarlijkse) financiële bijdrage leveren van 

10 €, 25 € of 50 € 

● Organisaties, klimclubs, klimzalen, federaties kunnen een (jaarlijkse) bijdrage leveren 

van 200 € 

De ingezamelde gelden worden gelijk verdeeld over 3 pijlers: 

● het promoten van paraklimmen in België (posters, brochure, folder, reclame op 

sociale media) 

● de activiteiten van ParaBel (momenteel staan gepland: 2 initiaties muurklimmen en 1 

initiatie rotsklimmen 

● het ondersteunen van hun internationale atleten 

KBF werd gecontacteerd om:  

● na te gaan hoe KBF en Parabel elkaars werking kunnen aanvullen en versterken 

● de lancering van vzw ParaBel aan te kondigen de KBF-mediakanalen 

● ‘supporter’ te worden d.m.v. een jaarlijkse bijdrage van 200 €. In ruil hiervoor wordt 

KBF vermeld op het promotiemateriaal (bv. logo) 

Bij de bespreking wordt benadrukt dat een samenwerking vooral een return voor beide 

partijen moet inhouden en deze best op een of andere manier verankerd wordt. 

Beslissingen: 
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● Frederik Leys (oprichter Parabel) uitnodigen op de Algemene Vergadering (Herman De 

Kegel) 

● de gevraagde bijdrage van 200€ toezeggen en een voorstel van 

samenwerkingsverband uitwerken voor een beheersbare mix van materiële 

ondersteuning en communicatie. 

6. Varia. 

6.1. Project 3 Eiken. 

Het project (inclusief de klimmuur) kan rekenen op enthousiasme zowel bij de 

projectontwikkelaar als de universiteit. De hoogte van de klimmuur zorgt niettemin 

voor een probleem. De aangegeven piste wordt verder uitgediept. 

6.2. Decreet op de georganiseerde sportsector. 

Een stand van zaken wordt geschetst over het voorstel van decreet op de 

georganiseerde sportsector: 

● er komt een duidelijker afbakening tussen uni- en multisportfederaties 

● rond de financiering bestaat een discussiepunt door de verwachte toename 

van unisportfederaties 

● diplomaverplichting Trainer A 

● het toevoegen van een aantal beleidsfocussen zoals kansengroepen, 

professionalisering sportkaderopleidingen, renovaties… 

Dit decreet zou in werking treden op 1.1.2023. 

Beslissingen: 

● stappen ondernemen voor het weglaten van de diplomaverplichting rond de 

trainer A  

● na het in werking treden een toelichting voorzien op de RvCA.  

6.3. Klimproject Jeugdzorg. 

vzw Oranjehuis (Kortrijk) werkt met jongeren en gezinnen in een problematische 

opvoedingssituatie. Een interne werkgroep ontwikkelde het project Summit. Hierbij  

wordt met jongeren geklommen om het groepsgevoel te verhogen, verbinding te 

maken met elkaar, zichzelf beter te leren kennen, enz.. 

WBV en klimzaal Blueberry Hill zegden toe mee te willen werken in het opleiden van 

begeleiders én jongeren in het klimmen (kvb 1 en kvb 2). 

Vanuit het project Summit wordt KBF gevraagd op een of andere manier steun te 

verlenen. 

Beslissingen: 

● een ondersteuning (klimmateriaal) van max. 2 jaar onderzoeken 

● onze verwachting van return kenbaar maken (publiciteit voor KBF op hun 

website, artikel in KBF-magazine) 

● ondersteuning vastleggen in duidelijk contract 
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6.4. Bergsportschool. 

Op 22.2.2022 vond een overlegmoment plaats in het kader van de evaluatie van de 

opleidingen vzw Bergsportschool. Samen met verantwoordelijken en medewerkers 

van de diverse opleidingen werden volgende punten besproken: 

● de gesprekken met VTS 

● het inpassen van de stramienen in de VTS-stramienen  

● een financiële analyse over het overhevelen van de opleidingen naar VTS of 

het behoud ervan binnen vzw Bergsportschool 

● een SWOT-analyse 

● rondvraag naar opmerkingen en bevindingen van de aanwezigen 

De verdere timing ziet er uit als volgt: 

● eind maart deadline laatste input 

● 19.4: bespreking BO KBF 

● 2 mei: terugkoppeling naar alle medewerkers opleidingen Bergsportschool 

● 9 mei: beslissing BO KBF 

● 13 juni: bekrachtiging door de Algemene Vergadering vzw Bergsportschool  

6.5. Externe vertegenwoordiging BO. 

De bestuurders worden gevraagd in een gedeeld document aan te geven kenbaar 

te maken wanneer en op welke events ze KBF kunnen vertegenwoordigen. 

6.6. Evaluatie RvCA. 

De resultaten van de evaluatie van de RvCA door de KBF-clubs zullen worden 

verwerkt in een rapport. De bespreking ervan wordt geagendeerd op het BO 

19.4.2022 

 
Volgende bijeenkomst: dinsdag 19 april 2022 om 20:00 u. op het secretariaat te Zwijndrecht 


