
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

8.8.2022. 
 

De bijeenkomst verliep digitaal (via Teams). 

Aanwezigen: Yanick Bos, Sam De Smet, Hans Kok, Nicole Vyncke, Paul Leysen, Debbie 

Sanders (agendapunt 3), Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Verontschuldigd: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Paul Verzele 

Afwezig: Jan Cools 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 13.6.2022 

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering vzw Bergsportschool 13.6.2022 

3. vzw Bergsportschool - VTS 

4. Beleidsprioriteiten  

5. Infrastructuur KBF 

6. Dashboard 

7. Ethische Commissie - hervorming 

8. Varia 

8.1. Meet-up VSF 

8.2. UBS 

8.3. Aanvragen toegetreden leden  

8.4. BFIC 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 13.6.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering vzw 

Bergsportschool 13.6.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. vzw Bergsportschool - VTS. 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een document met de stand 

van zaken over het al dan niet overbrengen van de opleidingen vzw Bergsportschool naar 

VTS. Daarin komen volgende items aan bod: 

● een overzicht van de opgeloste en nog op te lossen inhoudelijke aandachtspunten 

● een financiële analyse 

● de hervorming van de VTS-opleidingsstructuur 
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● het aanpassen van de opleidingsstramienen volgens de nieuwe VTS-structuur 

● een stappenplan (finaal overleg met VTS en de medewerkers vzw Bergsportschool, 

definitieve beslissing op het BO van 10.10.2022, Algemene Vergadering 

Bergsportschool 21.11.2022 en toelichting op de RvCA 16.11.2022). 

Beslissing: 

Het Bestuursorgaan staat principieel positief tegenover de overheveling van de 

opleidingen naar VTS maar wenst dit pas te bekrachtigen na bespreking met de 

medewerkers Bergsportschool. 

4. Beleidsprioriteiten. 

Een voorbereidend document vat de inhoud samen van de verschillende infosessies 

georganiseerd door Sport Vlaanderen over het nieuwe decreet en de weerslag ervan op KBF 

op vlak van: 

● erkenningsvoorwaarden 

● subsidies 

○ diplomaverplichting 

○ tijdslijnen 2022 i.f.v. subsidie 2023 

○ tijdslijn 2023 i.f.v. subsidie 2024 

Opgemerkt wordt dat er pas midden maart 2023 uitsluitsel zal zijn over de subsidies 

2023. 

● de verschillende Beleidsfoci (Jeugd, Innovatie, Kansengroepen, Professionalisering 

sportkaderopleidingen, Rationalisatie, Sportkampen en Topsport) 

○ Voor de Beleidsfocus Jeugd moet een nieuwe aanvraag ingediend worden en 

is een aanpassing van het project ‘Jeugd in Touw’ hoedanook nodig. 

Beslissingen: 

● een schriftelijke procedure voor de goedkeuring van het dossier Topsport 

● binnen de ploeg sporttechnische medewerkers een gesprek voeren over mogelijke 

projecten 

● hierover uiterlijk eind augustus rapportje voor BO 

● voorstellen op de RvCA 16.11.2022 

5. Infrastructuur KBF. 

Omwille van andere prioriteiten kon de schatting van het onroerend vermogen nog niet 

gepland worden. 

Er vonden 2 demo’s plaats voor het reservatiesysteem van de hutten, een 3° demo wordt 

verwacht. Alle demo’s moeten nog getest op vlak van gebruiksvriendelijkheid. 

Recent vond de keuring plaats van gas en elektriciteit in de Chaveehut. Over de gasinstallatie 

waren er een aantal opmerkingen. De elektrische installatie kon niet worden gekeurd wegens 

ontbreken van de plannen. Anderzijds zijn er voor de maand augustus nog reservaties en 

dient ook het najaar zich als heel druk aan. 
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Een financiële analyse (kosten en opbrengsten) werd gemaakt, zowel voor de Chaveehut 

als de Vennhütte. Daarnaast uitten verschillende (groepen) gebruikers noden voor 

aanpassingen en zijn er voorstellen voor bijkomende faciliteiten. 

Het BO concludeert dat er nood is aan het ontwikkelen van een visie op lange termijn op de 

hutten. Hierbij dienen clubs, rotswerkers, wirten,.. betrokken. Het verdient voorkeur dit te 

laten coördineren door een ‘neutrale actor’ en dient uitgewerkt in het najaar 2022 (afsluiting 

eind 2022). Het aanstellen van een ‘technisch verantwoordelijke hutten’ (samen met Bruno), 

dringt zich op. 

Beslissingen: 

● schatting onroerende goederen inplannen in najaar 2022 

● keuze reservatiesysteem in najaar 2022 

● wat de Chaveehut betreft: 

○ voorlopig geen nieuwe reservaties meer aanvaarden 

○ uiterlijk 14.8 een risicoanalyse uitvoeren 

○ verzamelen van nodige documenten/plannen/info 

○ in afwachting van herkeuring elektriciteit: bepleiten continuïteit bij gemeente 

en brandweer 

○ opmaak plan van aanpak dringende ingrepen 

● Uitwerken lange termijnvisie voor Chaveehut en Vennhütte 

6. Dashboard. 

KBF telt momenteel een 200-tal leden meer in vergelijking met 2020 (hoogste ledenaantal 

sinds ontstaan KBF). 

Er zijn op dit moment 3 kandidaten voor de vacature ter vervanging van Dominique Van 

Eyken. 

Beslissingen: 

● opsplitsing in ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ leden niet meer opnemen in dashboard 

● n.a.v. rapportering aan Sport Vlaanderen: 

○ toevoegen opsplitsing ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ leden 

○ taartdiagram opmaken van interessevelden leden (disciplines) 

7. Ethische Commissie - hervorming. 

De overheid vraagt dat sportfederaties beschikken over een ethische commissie. Binnen 

KBF zijn doelstelling en samenstelling opgenomen in het Huishoudelijk Reglement (4.5.8) 

maar worden eerder formeel ingevuld. Omdat er weinig of geen meldingen zijn van 

problemen, komt de commissie in de praktijk ook niet samen. 

Enerzijds is er de vraag of KBF met deze formele invulling voldoende voorbereid is voor het 

geval er zich werkelijk een incident voordoet. Anderzijds worden we meer en meer 

geconfronteerd met vragen rond onze maatschappelijke rol. 

Daarom worden volgende aanpassingen voorgesteld: 
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● verruimen opdracht ethische commissie met “verlenen advies inzake 

maatschappelijk relevante thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit, sociale inclusie, 

G-sport “ 

● samenstelling herzien als volgt: 

De Ethische Commissie is wisselend samengesteld uit: 

- minstens één en maximum twee bestuurders 

- minstens één en maximum twee personeelsleden 

- de federatie-API’s 

- de ombudspersoon 

- minstens één en maximum twee vertegenwoordigers van andere 

sportfederaties 

- minstens één en maximum twee vertegenwoordigers uit de brede 

community van de klim- en bergsport 

● aantal samenkomsten: twee maal per jaar 

Beslissing: 

● goedkeuring van de aanpassingen en opnemen in het Huishoudelijk Reglement 

8. Varia. 

8.1. Meet-up VSF. 

Een kort mondeling verslag wordt gegeven van de recente VSF Meet-up. Dit is een 

regelmatig weerkerend ontmoetingsmoment van voorzitters en directeurs van 

Vlaamse sportfederaties. Dergelijke moment zijn dikwijls een inspiratiebron en aanzet 

voor samenwerking rond bepaalde thema’s. 

8.2. UBS. 

UBS beheert 8 klimmassieven. Die zijn niet geopend voor de klimwereld wegens het 

ontbreken van milieuvergunningen. Samenwerking is mogelijk maar vereist het 

uitblijven van communautair gevoelige uitspraken. 

Beslissingen: 

● KBF wenst een goede samenwerking met UBS 

● in contacten met UBS benadrukken dat KBF: 

○ geen communautaire agenda heeft 

○ gekant is tegen communautaire twisten over en rond klimmassieven 

8.3. Aanvragen toegetreden leden. 

‘Klimschool Zuid’ is een Nederlandstalige vzw verbonden met de klimzaal Petite Ile 

(Anderlecht) en wil lessen aanbieden voor een breed publiek met bijzondere 

aandacht voor kinderen en jongeren uit kansarme milieus. 

‘Level Up bouldering’ (Edegem) is verbonden aan de vzw Ter Eiken en heeft als doel 

het verspreiden van de klimsport en het vormen/opleiden van klimmers. 
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Beide organisaties dienen een aanvraag in om binnen KBF opgenomen te worden 

als ‘toegetreden leden’. 

In de rand wordt het idee geopperd om binnen KBF een werking op te zetten rond 

boulder (incl. routebouw). 

Beslissingen: 

● goedkeuring van beide aanvragen 

● beide organisaties uitnodigen zichzelf en hun ambities voor te stellen op de 

RvCA 16.11.2022 

8.4. BFIC. 

Toelichting wordt gegeven over een recent gesprek: 

● gefocust wordt vooral het opleiden van zaalverantwoordelijken en veiligheid 

● voor de dialoog met KBF werd een secretaris aangesteld 

De te bespreken items op een volgend overleg met BFIC worden toegelicht en 

besproken. 

Beslissing: 

● dringend advies over actualisatie charter kliminfrastructuur  

8.5. Media-contacten. 

Gevraagd wordt contactgegevens van persmensen door te geven aan het 

secretariaat en dit voor opname in het ledenbeheerssysteem. 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 12.9.2022 om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht 


