
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

13.6.2022. 
 

De bijeenkomst verliep hybride (via Teams). 

Aanwezigen: Yanick Bos, Frank Stevens, Sam De Smet, Hans Kok, Nicole Vyncke, Paul 

Verzele, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Verontschuldigd: Bart Vercruyssen, Paul Leysen 

Afwezig: Jan Cools 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 9.5.2022 

2. Goedkeuring notulen RvCA 18.5.2022 

3. Evaluatie Beleidsdag 7.6.2022 

4. Lidgeld 2023 

5. Beleidsplan en Begroting 2022 

6. Lopende dossiers: 

6.1. Bergsportschool en VTS 

6.2. Hutten 

6.3. Dossiers Beleidsprioriteiten Jeugd, Innovatie en Topsport 

6.4. Clubstimuli 

6.5. Statuten CMBel 

7. Varia 

7.1. Registratie groepen op KBF-massieven 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 9.5.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring notulen RvCA 18.5.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Evaluatie Beleidsdag. 

Bij een rondvraag over de bevindingen van de bestuurders over de Beleidsdag, komen 

volgende zaken aan bod: 

● de actieve participatie van de aanwezigen 

● de meer directe aanpak van Didier Rotsaert 

● het resultaat (de kernwaarden van KBF) is zeer bruikbaar 

● de teambuilding activiteit mocht actiever 

Hoewel er nog geen timing is voor het uitschrijven van de kernwaarden in een tekst, wordt 

verwacht dat de output van de Beleidsdag tastbaar wordt gemaakt in de jaaractieplannen. 
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4. Lidgeld 2023. 

Op de RvCA werd een voorstel voor het lidgeld 2023, uitbreiding verzekering en 

clubbijdragen voorgesteld. Een meerderheid van de clubs gaf een negatief advies voor de 

voorgestelde aanpassingen. Een belangrijke minderheid stond positief tegenover het niet 

toepassen van de indexering van de clubbijdrage. 

Ter voorbereiding van de BO-bijeenkomst ontvingen de bestuurders een voorbereidend 

document. Daarin wordt geïnformeerd over: 

● de in 2021 afgesproken formule voor de berekening van het lidgeld 

● de vergelijking van de indexstijging en de voor KBF gestegen kosten 

● een voorstel voor indexering van de clubbijdrage 

● de tarieven “uitbreiding van de verzekering” 

In een gedachtewisseling komt volgende aan bod: 

● de hoge inflatie treft ook de KBF, waardoor jammer genoeg het lidgeld opnieuw licht 

moet verhoogd worden. Het Bestuursorgaan wil de stijging zoveel mogelijk  beperken 

en past dan ook geen volledige indexering toe. De voorgestelde verhoging van het 

lidgeld bedraagt 4% tegenover een stijging van de levensduurte met 7%. 

● het Bestuursorgaan beseft dat ook de KBF-clubs met dezelfde hoge inflatie 

geconfronteerd worden, en wil hen steunen door ook de bijdragen aan de clubs te 

verhogen. 

● specifiek voor de uitbreidingen op de verzekering (mountainbike en ski) moet er een 

stijging van 40% worden doorgerekend in de premie. 

● een stijging van het lidgeld loopt ruim een jaar achter op de stijging van de 

index/levensduurte 

Beslissingen: 

● het BO beslist unaniem volgende tarieven die gelden vanaf 1.9.2022: 

○ Gezinslidmaatschap…………€ 242,- 

○ Standaard lidmaatschap……. € 96,- 

○ Jeugdlidmaatschap…………. € 58,- 

○ Senior lidmaatschap………… € 83,- 

○ Betaling na 31/12/2022………€ 10,50 extra 

● de bijdragen aan de clubs verhogen met € 0,50: 

○ Gezinslidmaatschap…………………. € 11,50 

○ Standaardlidmaatschap…………….. € 10,50 

○ Jeugd- en seniorlidmaatschap……… € 9,50 

● de nieuwe prijzen voor de uitbreidingen op de verzekering:  

○ Mountainbike………………………… € 8,50 

○ Ski en snowboard op de piste……… € 17,-  

● in de uitnodiging voor betaling van het lidmaatschap 2023 een korte motivatie 

bezorgen aan de individuele sporters 

● de clubs vragen - in geval van reacties van individuele leden - inhoudelijk hetzelfde 

te communiceren als wat aan bod kwam tijdens de gedachtewisseling op het BO (zie 

hoger) 
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5. Begrotingscontrole en Beleidsplan 2022. 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders 3 documenten: 

● de begrotingscontrole eerste helft 2022 

● een voorstel voor extra ondersteuning van 2 topsporters  

● een stand van zaken Beleidsplan 2021-2024 

Bij de bespreking van deze documenten komt volgende aan bod: 

● voorgesteld worden de extra ondersteuning van 2 topsporters in te passen in het 

budget Topsport 

● de prognose van de begroting toont een verlies van ca. 5% in vergelijking met de 

totale omzet. Anderzijds: 

○ werden de kosten ruim ingeschat en de inkomsten conservatief  

○ is een actie gestart naar leden 2020 en 2021 die hun lidmaatschap nog niet 

hernieuwden 

○ wordt via de social media een actie gevoerd om nieuwe leden aan te trekken 

○ vertraging op de facturatie van de klimtoelatingen 

● goederen in stock moeten voldoende routeren 

● het promoten van nieuw materiaal in de webshop 

● de vraag naar de mogelijkheid voor package-deals voor sportkaders 

● het inschakelen van topsporters in zaken die KBF (kunnen) aanbelangen. bv. 

aanspreken van de klimgemeenschap richting KBF-lidmaatschap 

● de nood aan een meer gedetailleerde opvolging van de begroting 2022 gekoppeld 

aan het Beleidsplan 2021-2024: 

○ in september wordt verwacht dat de doelstellingen 2021-2022 geëvalueerd 

worden en tekstueel toegelicht 

○ de financiële noden voor het realiseren van de doelstellingen inschrijven in de 

evaluatie van de begroting 

Dit als evaluatie van de jaaractieplannen. 

6. Lopende dossiers. 

6.1. Bergsportschool en VTS. 

De verantwoordelijken voor de opleidingen Bergsportschool voeren momenteel 

gesprekken met VTS over het inpassen van de opleidingen in het nieuwe VTS-format. 

Verschillende scenario’s zijn mogelijk waarbij echter de niet-assimilatie van de 

huidige gediplomeerden voor een bijkomend probleem kan zorgen. 

De verdere planning ziet er uit als volgt: 

● bespreking van het dossier op het BO van 8.8.2022 

● bespreking met de medewerkers in de periode september-oktober 2022 

6.2. Hutten. 

Een stand van zaken ziet er uit als volgt: 

● de keuring van de gas- en elektriciteitsinstallatie wordt gepland. De nodige 

documenten moeten nadien zo snel mogelijk aan de brandweer worden 

bezorgd. 

● de fouten op vlak van de reservaties worden rechtgezet 
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● eind van de week is overleg gepland met de bestuurder verantwoordelijk voor 

de hutten over de communicatie naar de huttenwirten 

● het huidige reservatiesysteem van de hutten is veel te complex en dient 

herwerkt naar 1 document waarin alles vervat staat 

● in het najaar wordt een oefening gepland over de inzet van de hutten vanuit 

onze (nieuwe) visie. Dit moet uitmonden in een plan van aanpak van de hutten 

(voornamelijk de Chaveehut) 

6.3. Dossiers Beleidsprioriteiten Jeugd, Innovatie en 

Topsport. 

Melding wordt gemaakt van een aantal infosessies - ingericht door Sport Vlaanderen 

- over de invulling van de beleidsfocussen binnen het nieuwe decreet. 

6.4. Clubstimuli. 

Op de RvCA-bijeenkomst van 18.5 werd toelichting gegeven over het herwerken van 

de clubstimuli volgens een aantal hernieuwde principes. 

De bestuurders ontvingen een finaal voorstel voor de financiële ondersteuning van 

kaderopleidingen en bijscholingen.  Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag 

van de aanwezige clubs om de financiële ondersteuning van bijscholingen 

rechtstreeks aan de clubs uit te keren. 

Beslissing: 

● de financiële ondersteuning van kaderopleidingen en bijscholingen wordt 

unaniem goedgekeurd.   

6.5. Statuten CMBel 

Met een vertegenwoordiger van CMBel vond een open en vriendschappelijk gesprek 

plaats over aanpassingen aan de CMBel-statuten. 

Er zal een voorstel worden uitgewerkt dat - na bespreking in de werkgroep - 

voorgelegd zal worden aan de Algemene Vergadering van CMBel.  

7. Varia. 

7.1. Registratie groepen op KBF-massieven. 

De eerder gemelde problemen zijn opgelost.  

 
Volgende bijeenkomst: maandag 8.8.2022 om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht 


