
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

13.9.2021. 
 

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Paul Verzele, Sam De Smet, Hans Kok, Bruno 

Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Verontschuldigd: Bart Vercruyssen, Paul Leysen en Jan Cools. 

Afwezig: Tina Bollekens 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 9.8.2021 

2. Beleidsdag 10.10.2021 

3. Skyrunning 

4. Vergaderkalender 2022 

5. Lopende dossiers 

5.1. Lidgeld sociaal tarief 

5.2. Zelfevaluatie BO 

6. CMBel - kandidaturen KBF-vertegenwoordiging 

7. Varia 

7.1. Covid 19 

7.2. Flanders Ride 2021 Antwerpen 

7.3. NKBV 

7.4. BFIC 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 9.8.2021. 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

2. Beleidsdag 10.10.2021. 

Er wordt ruim van gedachten gewisseld over mogelijke agendapunten. Hiervan worden 

weerhouden: 

● Zelfevaluatie BO - bespreking resultaat bevraging bestuurders 

● Beleidsplan 2021-2024 - stand van zaken 

● “Stromenverhaal klimmen” - doorstroming van jeugdsportproject “Jeugd in touw” naar 

topsport  

● Evaluatie lidmaatschappen internationale organisaties  

Beslissingen: 

● Zelfevaluatie BO laten begeleiden door extern iemand, liefst een vrijwilliger met 

kennis van KBF  

● Locatie: uitkijken naar zo centraal mogelijke ligging 



1 

● Voorlopige agenda bezorgen aan de bestuurders  

● Actualisering “Ondersteuning clubs” inplannen op Beleidsdag 2022 en verwerken in 

de bevraging van de RvCA  

3. Skyrunning. 

Aan de hand van een pp-presentatie wordt een voorstel van aanpak uiteengezet rond de 

discipline “Skyrunning”. 

Aanleiding hiertoe is dat uit een bevraging blijkt dat bij ultralopers en trailrunners een trend 

aanwezig is om deze disciplines te beoefenen in de bergen. De discipline “skyrunning” sluit 

aan bij onze bergsportdisciplines. Hierop inspelen kan de beoefenaars ervan naar KBF 

leiden doordat ze nu een afzonderlijke verzekering moeten afsluiten bij het beoefenen van 

deze activiteit en/of deelname aan competities. Bovendien kan KBF voor hen een 

meerwaarde betekenen op vlak van het aanleren van technieken (traverseren 

sneeuwvelden:-hellingen, blokken lopen, enz…). 

In de pp-presentaties worden een aantal opties voor skyrunners voorgesteld en uitgebreid 

besproken. Verder aan bod komen: een mogelijke jaarplanning, tools, omkadering en een 

raming van werklast en kosten. 

Beslissing: 

● skyrunning bij de verzekeringsmaatschappij aangeven als discipline 

● momenteel geen financiële ondersteuning  

● deelname van leden aan KBF-webinars  

● artikels laten aanleveren voor Monte  

4. Vergaderkalender 2022. 

In de aanloop naar de vergadering ontvingen de bestuurders een voorstel vergaderkalender 

2022. 

Beslissingen: 

● extra bijeenkomst van BO op maandag 13.12.2021 om 19:30 u. voor de bespreking 

van de begroting per discipline. Dit t.v.v. Beleidsdag 2022 

Digitale aanwezigheid van celvoorzitters en sporttechnische medewerkers 

noodzakelijk. 

● aan de vergaderkalender 2022 een extra BO toevoegen op 12.12.2022.  

● vergaderkalender kenbaar maken aan de clubs en publiceren op de website  

● Uitwerken formule Beleidsdag 2022  

5. Lopende dossiers. 

5.1. Lidgeld sociaal tarief. 

Het Bestuursorgaan besliste eerder een onderzoek naar de mogelijke invoering van 

een sociaal tarief voor het KBF-lidmaatschap. 
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In andere sportfederaties gebeurt dit op basis van het aansluitingsnummer 

mutualiteit. De bestuurders wisselen ruim van gedachten over implementatie, 

bedrag, mogelijk engagement clubs, mogelijkheid tot toekenning voor mensen met 

een erkend statuut als vluchteling (of statuut in aanvraag). 

Beslissing: 

● simulatie maken en voorstellen op de RvCA  

5.2. Zelfevaluatie Bestuursorgaan. 

De vragenlijst voor de zelfevaluatie werd verspreid en wordt momenteel ingevuld 

door de bestuurders. Bespreking ervan wordt geagendeerd op de Beleidsdag van 

10.10.2021.  

6. CMBel. 

De lijst met KBF-vertegenwoordigers in het BO CMBel (incl. duur mandaat) wordt 

besproken. Op de Algemene Vergadering 2022 van CMBel dienen 2 KBF-

vertegenwoordigers voorgesteld als “Natuurlijke persoon”.  

 

Beslissingen: 

● de vertegenwoordigers in het BO wiens mandaat verstrijkt worden opnieuw 

voorgesteld 

● 2 personeelsleden zullen gevraagd worden als KBF-vertegenwoordiger “Natuurlijke 

persoon”  

7. Varia. 

7.1. Personeel. 

Een kort overzicht wordt gegeven van de weerslag van de coronamaatregelen op de 

werking van het secretariaat. Er vallen geen noemenswaardige problemen te 

melden.  

7.2. Flanders Ride 2021 - Antwerpen. 

N.a.v. het WK wielrennen vindt op 25/9 een event plaats in Antwerpen. Sport 

Vlaanderen voorziet een mobiele klimwand. 2 KBF-personeelsleden zullen een stand 

bemannen. 

7.3. NKBV - werklunch. 

De werklunch met NKBV vindt plaats op 27.9. De agendapunten van NKBV worden 

nog verwacht.  

7.4. BFIC. 

Er wordt een datum gezocht voor een ontmoeting KBF-BFIC. 
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7.5. Samenwerkingsverbanden.  

De bestuurders werd een rapport bezorgd over mogelijke interesse van een 

sportfederatie voor een kennismakingsgesprek.  

8. Varia. 

Er worden geen verdere punten aangebracht. 

 
Volgende bijeenkomsten: 

● zondag 10 oktober 2021 Beleidsdag (locatie wordt nog meegedeeld) 

● maandag 11 oktober om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht 

● maandag 22 november om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht 

● maandag 13 december om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht 


