
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

12.12.2022. 
 

De bijeenkomst verliep hybride (via Teams). 

Aanwezigen: Paul Verzele, Hans Kok, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

digitaal: 

Yanick Bos 

Nicole Vyncke 

Paul Leysen 

Sam De Smet 

Brenda De Fre (agendapunt 3) 

Annelore Orije (agendapunt 3) 

Debbie Sanders (agendapunt 3) 

Bart Smets (agendapunt 3) 

Bob De Smet (agendapunt 3) 

Jo Dotremont (agendapunt 3) 

Verontschuldigd: Frank Stevens 

Afwezig: Jan Cools 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen RvCA 16.11.2022 

2. Goedkeuring notulen BO 21.11.2022 

3. Jaaractieplannen 2023 

4. Begroting 2023 

5. Aanvraag toegetreden lidmaatschap 

6. Beleidsdag 

7. Varia 

7.1. Reservatiesysteem hutten 

7.2. Chaveehut 

1. Goedkeuring notulen RvCA 16.11.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring notulen BO 21.11.2022. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  

3. Jaaractieplannen 2023. 

Aan de hand van een uitgebreide pp-presentatie worden de jaaractieplannen 2023 overlopen 

op volgende domeinen: 
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● Communicatie 

● Bergwandelen 

● Winter 

● Skyrunning 

● algemene initiatieven 

● Bergbeklimmen 

● Canyoning 

● Via ferrata 

● Rotsklimmen 

● Rotsbeheer 

● Sportklimmen 

Per domein verduidelijkt een medewerker (in sommige gevallen samen met de celvoorzitter) 

de werking in 2022, de ambities en initiatieven voor 2023 en een voorstel van budget.  

Per domein worden door de bestuurders verduidelijkingen gevraagd. Hierbij komen o.a. 

volgende zaken aan bod: 

● in 2023 stijgen de druk- en verzendkosten van Monte met 52% 

● de begrotingspost ‘Beurzen’ krijgt een andere invulling 

● het schakeltraject Ini BW en BBK opnemen in de begroting 

● de verdere uitbouw van educatieve filmpjes 

● samen met de ijsklimcommunity nadenken over aanbod en respons van opleidingen 

en activiteiten 

● de noodzaak van een actieplan over met welke partners contacten dienen gelegd 

● gratis webinars en infosessies opnemen en publiceren op het KBF YouTube-kanaal 

● naast ongevalpreventie en -respons, bijscholingen ook richten op didactische 

vaardigheden, omgaan met grensoverschrijdend gedrag, inclusie… 

● veiligheidsaudit: verloop, soort audit, opvolging, frequentie herhaling, 

onafhankelijkheid… 

● bijscholingen zijn best kostendekkend maar mag niet leiden tot te grote verschillen 

tussen de verschillende disciplines en moeten voldoende laagdrempelig zijn naar 

potentiële deelnemers 

● deelname tot bijscholingen stimuleren door gadgets 

● de celwerking canyoning richten op het groeipotentieel van de discipline 

● het oprichten van een sportcel Via Ferrata 

● het feedbackformulier ‘zelfstandig ferratista’ verbreden naar permanente opvolging 

● format KBF-boeken: streven naar uniformisering 

● de mogelijkheid kvb-pasjes te koppelen aan de KBF-lidkaart om controle in de 

klimzalen te faciliteren 

● bijscholingen en activiteiten van KBF op voldoende lange termijn plannen (data 

zoveel mogelijk 2 j. vooraf vastleggen = wenselijk) en zoveel mogelijk volgens een 

vast stramien 

● de online-tool om kvb-evaluator te worden 

● voorwaarden Dutch Rebolting Teams in de Chaveehut 

● bij de discipline sportklimmen blijvend inzetten op breedtewerking (bv AÖ-video’s, e-

learning…) 
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De dialoog met personeel en celvoorzitters over wat gerealiseerd werd in 2022, wat de 

plannen en ambities zijn voor 2023 en de weerslag op de begroting 2023, wordt door de 

bestuurders als zeer positief ervaren. 

Beslissingen: 

● BK Skyrunning: gesprek voeren met Waalse atletiekfederatie  

● BK Ski-mountaineering: gesprek met Sneeuwsport Vlaanderen  

● Oprichting van een cel Via Ferrata  

● Bespreking voorwaarden DRT’s in de Chaveehut binnen aanpak hutten op 

beleidsdag KBF  

● Bezorgen van aanvullende info mbt audit aan bestuursorgaan + voorleggen 

goedkeuring uitvoeren veiligheidsaudit via goedkeuring finale begroting  

4. Begroting 2023. 

De bestuurders ontvingen een eerste ontwerpbegroting 2023. Deze zal tegen de Beleidsdag 

verder verfijnd worden op basis van de jaaractieplannen en in dialoog met de medewerkers. 

5. Aanvragen toegetreden leden. 

À Bloc Klimschool en vzw Out-There willen bij KBF aansluiten als toegetreden leden. 

À Bloc Klimschool is actief rond de Brusselse boulderzaal À Bloc. Naast indoor 

klimopleidingen zullen ook outdoor rotsklimactiviteiten en -opleidingen georganiseerd 

worden. vzw Out-There wil skyrunners verenigen voor trainingssessies met skyrun topics en 

het ‘Muur Ultra Festival’  

Beslissingen: 

● À Bloc Klimschool erkennen als toegetreden lid 

● gesprek met CAB over aanvragen tot toetreding van clubs uit de regio Brussel  

● normen voor toetreding als club bespreken op de Beleidsdag  

● contacteren vzw Out-There om conflict met de Atletiekfederatie te vermijden  

6. Beleidsdag. 

Beslissing: 

● voorstel agenda digitaal verspreiden  

7. Varia. 

7.1. Reservatiesysteem hutten. 

Het reservatiesysteem is zo goed als klaar voor gebruik. Er rest enkel nog een 

oplossing voor publicatie van de reservatiepagina op de website. Oplossing hiervoor 

wordt voorzien voor de Kerstvakantie.  

7.2. Chaveehut. 

Op de jongste RvCA werd meegedeeld dat clubs hun eigen wirt (als die er is) kunnen 

inzetten om maaltijden voor de eigen leden te bereiden. Gevraagd wordt welke 
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regeling geldt voor het weekend van de collectieve rotswerkdag. Tevens wordt 

gevraagd of individuele rotswerkers ook kunnen genieten van een gratis overnachting 

en douche.  

Beslissingen: 

● de beslissing om voorlopig geen maaltijden te voorzien, blijft gehandhaafd en 

geldig voor iedereen 

● voor de collectieve rotswerkdag geldt dezelfde regel als voor de clubs. T.t.z: 

de rotswerkers moet zelf iemand voorzien om te koken 

● de hut kan volledig afgehuurd worden op het collectieve rotswerkweekend 

● of individuele rotswerkers ook kunnen genieten van een gratis overnachting 

en douche dient te worden afgesproken met de verantwoordelijke van de 

rotswerkers 

 
Volgende bijeenkomst: Beleidsdag 21.1.2023 om 10:00 u. te Gent 


