
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

19.4.2022. 
 

Aanwezigen: Yanick Bos, Bart Vercruyssen, Hans Kok, Nicole Vyncke, Paul Verzele, 

Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Verontschuldigd: Frank Stevens, Paul Leysen. 

Afwezig: Sam De Smet, Jan Cools 

Agendapunten: 

1. Verwelkoming. 

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergaderingen 26.3.2022 

3. Goedkeuring notulen Bestuursorganen 26.3.2022 

4. Dashboard 

5. Lidgeld 

6. Clubstimuli 

7. RvCA 18.5.2022 

8. vzw Bergsportschool - VTS 

9. Varia 

9.1. Algemene Vergadering AÖ - afvaardiging KBF 

9.2. Externe vertegenwoordiging KBF 

1. Verwelkoming. 

De voorzitter verwelkomt Nicole Vyncke als nieuwe bestuurder. Waarop alle aanwezigen 

zich kort voorstellen. 

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergaderingen 

26.3.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Goedkeuring notulen Bestuursorganen 26.3.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

4. Dashboard. 

Het dashboard vertoont een positieve evolutie, ook op vlak van ledenaantallen. 

De leden die tot op vandaag hun lidmaatschap nog niet hernieuwden, worden heel 

binnenkort per brief aangeschreven. Hierdoor moet het beoogde ledenaantal gehaald 

kunnen worden.  
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5. Lidgeld. 

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een nota rond het lidgeld 2023. 

Hierin wordt vertrokken van de formule die in 2021 werd afgesproken. Verder wordt de 

toepassing ervan naar 2023 toegelicht en een voorstel gedaan rond indexering van het 

gedeelte lidgeld bestemd voor de clubs. Tenslotte wordt een aanpassing voorgesteld voor 

de uitbreiding ‘ski’ en ‘mtb’. 

Hierop volgt een uitgebreide gedachtewisseling over het aantrekkelijker maken van het 

huidige lidmaatschap. 

Beslissingen:  

● het bestuursorgaan gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van het lidgeld 

2023 

● op de RvCA 18.5.2022: 

○ de clubs informeren over de aanpassingen 

○ de clubs bevragen over de aanpassing van het gedeelte lidgeld bestemd voor 

de clubs 

● het huidige lidmaatschap optimaliseren door: 

○ een uitbreiding op korte termijn van de ledenvoordelen (met effect in 2022) 

○ overleg met AÖ o.a. over materiaal voor klimzalen en filmpjes voor 

indoorklimmers (met effect in 2022) 

○ een communicatiestrategie waarbij KBF zich sterker profileert naar (o.a.) 

indoorklimmers (effect 2023) 

6. Clubstimuli. 

D.m.v. een presentatie wordt een becijferd voorstel toegelicht over de financiële 

ondersteuning van kaderopleidingen en bijscholingen. 

Wat de kaderopleidingen betreft beoogt het voorstel: 

● het verlagen van de financiële drempel voor het volgen van kaderopleidingen 

● het belonen van het engagement het behaalde diploma aan te wenden binnen de 

clubs 

● het stimuleren van clubs om hun vrijwilligers en leden te overtuigen tot het volgen van 

een kaderopleidingen 

Na het schetsen van de context van de huidige financiële ondersteuning van de 

kaderopleidingen, wordt een overzicht gegeven van de deelnameprijzen van de 

verschillende opleidingen, de huidige clubstimuli en een becijferd voorstel voor hervorming 

van de financiële ondersteuning en de weerslag ervan op de begroting. 

In een gedachtewisseling komen volgende items aan bod: 

● de weerslag op de begroting van een mogelijk ‘aanzuigeffect’ door de verhoging van 

de clubstimuli  

● de verschillende barrières voor het volgen van een kaderopleiding die niet in België 

kan worden aangeboden of met modules die in het buitenland plaatsvinden 

● een aantal tegenstrijdigheden met het Beleidsplan 

De financiële ondersteuning van bijscholingen heeft tot doel: 
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● een eenvormig beleid over de disciplines heen op vlak van financiële ondersteuning 

● duidelijkheid te scheppen wie in aanmerking komt voor financiële ondersteuning 

● de ondersteuning los te koppelen van wie de bijscholing organiseert 

● alle sportkaders hierover te informeren 

Het voorliggend voorstel verduidelijkt de doelgroep, de lijst van de erkende bijscholingen, de 

financiële ondersteuning en de prijssetting van de KBF-bijscholingen. 

Beslissingen: 

● de sporttechnische medewerkers : 

○ werken tegen het BO 13.6.2022 een voorstel uit rond de te overwinnen 

barrières (behalve de financiële) voor het volgen van een sportkaderopleiding.  

○ leggen - in dialoog met de clubs - vast welke sportkaderopleidingen prioritair 

zijn 

● het bestuursorgaan gaat akkoord met een eenvormig beleid van de clubstimuli en het 

voorliggende voorstel van de sportkaderopleidingen 

● het bestuursorgaan is akkoord met doelgroep, financiële ondersteuning en lijst van 

de  erkende bijscholingen 

● de financiële ondersteuning van kaderopleidingen en bijscholingen.evalueren bij de 

jaarrekeningen 2022 

● de financiële ondersteuning van kaderopleidingen en bijscholingen toelichten op de 

RvCA 18.5.2022 gekoppeld aan interactieve vragen 

7. Raad van Clubafgevaardigden 18.5.2022. 

De bestuurders ontvingen de resultaten van de evaluatie werking RvCA  en een aantal 

voorstellen die hierop gebaseerd zijn. 

Beslissingen: 

● het bestuursorgaan gaat akkoord met de voorstellen 

● de RvCA-bijeenkomst van 18.5.2022 verloopt digitaal 

● de clubs - samen met de uitnodiging en de agenda - de pp-presentatie bezorgen over: 

○ evaluatie werking RvCA en voorstellen aanpssingen 

○ lidgeld 2023 

○ financiële ondersteuning van kaderopleidingen en bijscholingen 

● bij de de clubs er op aandringen de pp-presentatie te bespreken op hun clubbestuur 

zodat de antwoorden op de interactiegerichte vragen de standpunten van de clubs 

vertolken 

8. vzw Bergsportschool - VTS. 

In een voorbereidend document werd een stand van zaken gegeven rond de gesprekken 

met VTS over de overheveling van de opleidingen Bergsportschool (IAC, IMWT en IWMWS). 

Hierin wordt een overzicht gegeven van de opgeloste en niet-opgeloste aandachtspunten, 

een financiële analyse toegelicht, de werking van de denkcel en het aanpassen van de 

opleidingsstramienen aan de VTS-stramienen. 

Recent is echter gebleken dat VTS werkt aan een nieuwe, sporttakoverschrijdende 

opleidingsstructuur waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen competitieve en niet-
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competitieve sporten. Hierdoor is het niet haalbaar vandaag een definitieve beslissing te 

nemen over de overheveling. 

Beslissingen: 

● beslissing VTS-stuurgroep afwachten (voorzien eind april 2022) 

● dialoog met medewerkers vzw Bergsportschool op 2.5.2022 (digitale bijeenkomst)  

● BO-bijeenkomst 13.6.2022: beslissing nemen over de overheveling 

● nadien communicatie naar medewerkers  vzw Bergsportschool  

9. Varia. 

9.1. Algemene Vergadering AÖ - afvaardiging KBF. 

Bart Vercruyssen en Yanick Bos zullen KBF vertegenwoordigen op de Algemene 

Vergadering AÖ op 22.10.2022.  

9.2. Externe vertegenwoordiging KBF. 

Afspraken worden gemaakt over de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan bij 

de opening van het rotsmassief te Olloy op 21.5.2022. De vertegenwoordiging op 

activiteiten nadien wordt geagendeerd op het BO 9.5.2022. 

9.3. Tijdstip bijeenkomsten BO. 

Beslissing: 

● rondvraag bij de afwezige bestuurders om de BO-bijeenkomsten voortaan 

aan te vangen om 19:30 u. 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 9.5.2022 om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht 


