
Notulen KBF-bestuursorgaan (RvB) 

9.7.2020. 
 

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Hangouts) 

Aanwezigen: Frank Stevens, Tina Bollekens, Hans Kok, Bart Vercruyssen, Paul Verzele, 

Bruno Vermeeren, Robby Tóth, Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Yanick Bos, Sam De Smet 

Afwezig: Jan Cools, Paul Leysen 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen RvB 22.6.2020 

2. Topsportplan 2021-2024 

3. VTS-opleiding Initiator Speleologie 

4. Varia 

1. Goedkeuring notulen KBF-Bestuursorgaan 

(RvB) 22.6.2020. 

De notulen dienen als volgt aangepast:. Mount Expo (einde 1ste alinea) vervangen 

“Van KBF verlangen… eind juni-half juni ….” door “Van KBF verlangen… eind juni-

half juli….”. Behoudens deze aanpassing worden de notulen goedgekeurd. 

2. Topsportplan 2021-2024. 

De bestuurders ontvingen ter voorbereiding een document waarin doel, werkwijze en 

financieel luik van het Topsportplan 2021-2024/2021-2028 bondig worden 

beschreven. Een meer gedetailleerd document wordt eerstdaags bezorgd aan de 

bestuurders. 

Het topsportplan wordt ingediend i.k.v. de facultatieve beleidsfocus Topsport en 

beoogt extra financiële middelen die aangewend moeten/zullen worden voor 

topsport. 

De subsidiëring via het topsportplan behelst enkel de regio Vlaanderen hoewel op 

een aantal vlakken met CAB zal worden samengewerkt. Met deze extra subsidies 

zullen atleten ondersteund worden ten einde een top 8 plaats te behalen op de 

Olympische Spelen. 

De werkwijze houdt in: 

● onderverdeling van de atleten in verschillende categorieën; 

● afhankelijk van de categorie het begeleiden van de atleten vanuit een 

gedecentraliseerd of gecentraliseerd systeem; 

● het aanstellen van een fulltime KBF-topsportcoach/-trainer voor de hoogste 

categorieën; 

● uitwerken van een topsportstatuut bij de topsportschool; 



● de indienstname van een extra personeelslid dat minimaal 50% voor 

sportklimmen werkt; 

● het opzetten van een medische (multidisciplinaire) cel 

Wat het financieel luik betreft wordt aangestipt dat: 

● het topsportplan enkel volledig kan uitgevoerd worden bij ontvangen van de 

extra financiële ondersteuning 

● KBF een significante financiële inbreng moet doen (cfr. inbreng 2019 en 

2020) 

● de wedde van de technisch directeur topsport zit vervat in de toelage 

● een extra financiële input gericht op senioren (vooral vergoeding van een 

structurele ondersteuning) 

● consultaties internationale experts 

Tijdens een gedachtewisseling komen volgende items aanbod: 

● Het voorgestelde plan is een voorbeeld van degelijk denkwerk 

● Indien Sport Vlaanderen de ondersteuning niet toekent, zal KBF verder 

werken op het huidige niveau. 

● Het topsportplan dient ingediend uiterlijk 31.8.2020. Hiervoor zal volgend 

stappenplan worden gevolgd: 

○ uiterlijk 26.7 wordt feedback gegegeven door de teamlead, 

topsportcoach, dossierbeheerder Topsport Sport Vlaanderen, 

topsportoach nationaal team.... 

○ een hieraan aangepaste versie wordt aan de bestuurders bezorgd op 

2.8 met de vraag uiterlijk 16.8 vragen, opmerkingen o.d. te bezorgen 

○ op de bijeenkomst van het KBF-beleidsorgaan van 17.8 wordt het 

uiteindelijke plan gevaloriseerd, het secretariaat gebundeld met de 

doelstellingen en bijhorende acties tot 1 geheel. De activiteiten van 

vzw Bergsportschool zullen hier deel van uitmaken. 

● Het KBF-Beleidsplan, het dossier rond beleidsfocus Jeugd en het 

Topsportplan zijn 3 afzonderlijke dossiers die ingediend worden voor 3 

afzonderlijke overheidssubsidies. Hierdoor worden - naast het “klassieke” 

Beleidsplan - extra middelen binnengehaald voor Jeugd en Topsport 

● Eens de middelen toegekend is er zekerheid over gedurende 2 jaar. Het plan 

is echter gekoppeld aan het behalen van de doelstellingen door de 

atle(e)t(en) en kan worden teruggeschroefd. De financiële middelen vallen 

weg op het ogenblik dat er geen atleten meer zijn. 

● Het is de bedoeling tijdens de periode 2021-2028 nieuw talent op te pikken 

zodat continuïteit verzekerd wordt. 

● zodra het topsportplan aanvaard door de overheid (eind 2020-begin 2021) 

zullen alle KBF-clubs geïnformeerd worden over de inhoud ervan.. 

3. VTS-opleiding Initiator Speleologie. 

 VTS ontving een voorstel “van het veld” om opnieuw een opleiding Initiator Speleo te 

organiseren. 

Voor het uitwerken van deze opleiding is inmiddels een werkgroep aan de slag 

gegaan. Het vernieuwde stramien werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leden 

van de denkcel.  



FROS (waarvan o.a. de Natuurvrienden-Bergstijgers deel uit maken) steunt dit 

initiatief. De vertegenwoordiger FROS in de denkcel klimmen, zou aangesteld 

worden als cursusverantwoordelijke zodra een cursusorganisatie mogelijk zou 

blijken. 

Op de recente bijeenkomst van de denkcel gaf DSKO (directeur sportkaderopleiding) 

te kennen het voorstel eerst te willen terugkoppelen naar de RvB KBF om zo een 

gedragen advies te kunnen geven.De DSKO vroeg de verwachtingen t.a.v. KBF 

duidelijk uit te klaren voordat KBF een advies wenst uit te spreken. 

In recente een mail verwoordt VTS  de verwachtingen van VTS naar KBF en de  

directeur sportkaderopleiding. 

Bij de bespreking komen o.a. volgende zaken aan bod: 

● plaats van discipline speleologie binnen KBF 

● de voorgeschiedenis die leidde tot een afsplitsing van VVS van KBF 

● de standpunten die namens KBF op de denkcel werden vertolkt 

● de door VTS opgesomde verwachtingen naar KBF en DSKO 

Beslissingen 

● KBF gaat akkoord met het voorstel voor een opleiding Initiator Speleo en wil 

maximaal tegemoet komen aan de gestelde verwachtingen;  

● KBF vraagt voorafgaandelijk overleg met VTS over de taken die KBF en de 

DSKO moeten opnemen in het kader van deze opleiding 

● KBF stelt voor de inzet van de DSKO te beperken tot:  

○ cursusorganisatie indienen via ‘mijn VTS’ indien deze vooraf door de 

kandidaat-cursusverantwoordelijke is doorgegeven aan de DSKO; 

○ indienen begroting van werk- en docentenvergaderingen indien tijdig 

doorgegeven; 

○ bekijken van de cursusteksten (i.f.v. relevante raakvlakken met 

cursusteksten van andere disciplines. Bv: knopenleer, 

veiligheidsaspecten, …) zonder de correctheid/volledigheid ervan te 

beoordelen 

○ IKZ-bevraging opvolgen en bij negatieve uitschieters de docent 

informeren/bevragen. 

○ eventuele relevante informatie vermelden in het opleidingsplan, indien 

deze gecommuniceerd werd; 

○ bewaken dat er per cursusorganisatie minstens twee GTE’s 

georganiseerd worden. De communicatie, organisatie en afname van 

de GTE’s gebeurt door VVS. 

○ KBF en de DSKO kunnen niet instaan voor de inhoudelijke 

kwaliteitsbewaking van de Initiator Speleologie. 

○ Van KBF en de DSKO wordt geen inhoudelijke expertise verwacht. De 

inhoudelijke expertise wordt aangeleverd door een werkgroep binnen 

VVS. KBF en de DSKO maken geen deel uit van deze werkgroep. 

 



4. Varia. 

Er worden geen nieuwe agendapunten aangebracht. 

 

Volgende bijeenkomst: maandag 17 augustus om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

Zwijndrecht of om 19:00 u. via Google Hangouts. 


