
Notulen KBF-bestuursorgaan (RvB) 

14.9.2020. 
 

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

Vermeeren, Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Tina Bollekens, Paul Leysen, Bart Vercruyssen, Jan Cools. 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO-RvB 17.8.2020 

2. Bergsportongevallen KBF-leden 

3. Vergaderkalender 2021 

4. Lopende dossiers 

4.1. Tijdelijke vervanging Brenda 

4.2. Verdeling kledij bestuurders 

4.3. Bijeenkomst KBF-vertegenwoordigers CMBel 

5. Jaarwerkplan cellen 

6. Varia 

6.1. Kliminfrastructuur - brief min. Weyts 

6.2. Rondvraag clubs impact corona 

6.3. Teambuilding BO/RvB 

6.4. Verhoging lidgeld ISMF 

6.5. VBW - vraag lening boulderzaal 

6.6. Vlaams Doping/Sporttribunaal - Bijzondere Algemene Vergadering 

6.7. Kei van de KBF 

1. Goedkeuring notulen KBF-Beleidsorgaan (RvB) 

17.8.2020. 

Onder agendapunt 9.1. wordt, omwille van meer duidelijkheid, voorgesteld 

“ledenbestand” nog eens expliciet te vermelden bij de lijst van projecten voor 

digitalisering. 

Behoudens deze toevoeging worden de notulen goedgekeurd. 

2. Bergsportongevallen KBF-leden. 

In voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een overzicht van de 

ongevallen die werden aangegeven. Er wordt van gedachten gewisseld over wat er 

mee aan te vangen. 

Beslissingen: 

● de cijfers - samen met de info ingezameld via Bergsportongevallen.eu - 

verspreiden naar leden en sportkaders via tijdschrift, Nieuwsbrief… 



● cijfers bespreken op de respectievelijke sportcellen 

● sportcellen aansporen tot het maken van educatieve fiches ter verspreiding 

naar leden, sportkaders, het brede publiek, enz… via brede media. Bv. 

toevoegen aan EHBO-kits die - met KBF-logo - verkocht worden in 

bergsportzaken of partnerwinkels 

● onderzoeken of het mogelijk is de informatie bij een melding van een ongeval 

aan te vullen met de info die bevraagd wordt via Bergsportongevallen.eu  

3. Vergaderkalender 2021. 

De voorgestelde vergaderkalender voor het Beleidsorgaan (RvB), RvCA, Algemene 

Vergadering wordt besproken. 

Beslissingen: 

● vergaderkalender publiceren op de website (Bruno Vermeeren) 

● bijeenkomsten van de RvCA agendagewijs zowel digitaal als fysiek laten 

doorgaan 

● ad-hoc bijeenkomsten RvCA kunnen toegevoegd worden   

4. Lopende dossiers.  

4.1. Tijdelijke vervanging Brenda. 

Vanaf 15 september tot 31 maart 2022 vervangt Bart Smets Brenda De Fré op basis 

van een deeltijds contract (19 u./week) 

4.2. Besteding budget RAB/Lowe Alpine. 

In navolging van de beslissingen van het Bestuursorgaan (RvB) van 23.3.2020 wordt 

de set kledij met KBF-logo verdeeld onder bestuurders en personeel. 

Beslissingen: 

● groepsfoto van bestuurders en personeel maken en verspreiden (Bruno 

Vermeeren) 

● opmaken van inventaris van aan te kopen en/of te vervangen materiaal Bruno 

Vermeeren) 

4.3. Bijeenkomst KBF-vertegenwoordigers in RvB CMBel. 

Verslag wordt uitgebracht van de bijeenkomst van de KBF-vertegenwoordigers in de 

RvB CMBel. 

Beslissingen: 

● “Opvolging CMBel” wordt vast agendapunt op de bijeenkomsten van het 

Bestuursorgaan (RvB) KBF 

● voorafgaand aan een bijeenkomst van de RvB CMBel is er een 

overlegmoment (fysisch of digitaal) van de KBF-vertegenwoordigers  



5. Jaarwerkplan cellen. 

De bestuurders wisselen van gedachten over een voorstel om de verschillende 

cellen voortaan te bevragen naar een jaarwerkplan voor het volgend werkjaar. T.t.z. 

hoe denken ze het hun toegewezen budget te besteden? 

Het betreft de sportcellen Bergwandelen, Bergbeklimmen, Canyoning, 

Sportklimmen, Rotsklimmen en Winter evenals de Adviesraad Rotsbeheer en 

de wirten van beide hutten. 

Verspreid over de bijeenkomsten van het Bestuursorgaan (RvB) in het najaar, wordt 

de cellen gevraagd hierover te rapporteren: 

● een terug- en vooruitblik i.k.v. de ambities van het Beleidsplan 

● de begroting van het volgend werkjaar kan - indien nodig en mogelijk - 

bijgestuurd worden 

Beslissingen: 

● elke cel nodigt dit najaar een bestuurder (vertegenwoordiger in de cel) uit 

voor het toelichten van het doel van de jaarplannen (indien nodig wordt een 

bijkomende ad hoc celvergadering opgezet) 

● jaarlijks in het najaar rapporteren vermelde cellen in het kader van het 

Beleidsplan over de voorbije werking en de plannen voor het komende jaar 

en de weerslag op de begroting  

6. Varia. 

6.1. Kliminfrastructuur. 

In de loop van het najaar wordt werk gemaakt van een gesprek met minister Weyts 

over participatie in (sport)kliminfrastructuur. Dit overleg zal voorbereid worden met 

info over de klimzalen. 

6.2. Impact corona clubs. 

De Vlaamse overheid besliste over de verdeling van het Noodfonds Sport. Hierdoor 

wordt 10 miljoen € verdeeld onder de organisatoren van sportevenementen, 

structurele beleidspartners en de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties 

voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Hiervoor moet een aanvraagdossier worden 

opgemaakt en ingediend bij Sport Vlaanderen 

Beslissingen: 

● voorstel opmaken (Bruno Vermeeren) 

6.3. Teambuilding Bestuursorgaan KBF. 

Beslissingen: 

● voorstel uitwerken voor teambuilding bestuurders ofwel t.g.v. Beleidsdag 

ofwel weekend en dit rekening houdend met coronamaatregelen (Yanick Bos) 



● Nieuwjaarsetentje personeel plannen (Bruno Vermeeren)  

6.4. Verhoging lidgeld ISMF. 

ISMF zit financieel aan de grond en doet een oproep tot solidariteit vanwege en 

tussen de aangesloten sportfederaties (waaronder CMBel). Deze oproep wordt 

begrepen als een vraag naar verhoging van de bijdrage die de federaties moeten 

betalen. Anderzijds is de aan de federaties gevraagde bijdrage de jongste jaren niet 

aangepast aan de inflatie. 

Ter voorbereiding van een beslissing door de RvB CMBel wordt van gedachten 

gewisseld over een standpunt van KBF. 

Beslissing: 

● volgende standpunten verdedigen op de RvB CMBel: 

○ op de AV van ISMF voorstellen gesprekken te starten om opnieuw op 

te gaan in UIAA 

○ inflatie hanteren als norm voor verhoging lidgeld 

○ ISMF dient een begroting op te maken die steekt houdt en stappen te 

ondernemen om de financiën opnieuw gezond te krijgen (bv. digitaal 

vergaderen om reiskosten maximaal te drukken) 
(KBF-vertegenwoordigers in RvB CMBel) 

● peilen naar het standpunt van NKBV (Paul Verzele)  

6.5. Boulderzaal VBW. 

VBW streeft naar een uitbreiding van de huidige klimfaciliteiten in Stekene. Een vrije 

ruimte in de sporthal - naast de bestaande klimzaal - geeft hen de mogelijkheid een 

boulderzaal op te richten. De club is al een eind gevorderd in de onderhandelingen 

met het gemeentebestuur van Stekene. Anderzijds is er een ontwerp en bespreking 

met de mogelijke constructeur. In een schrijven vraagt VBW: 

● een tegemoetkoming van KBF voor dit project 

● een lening op korte termijn vanwege KBF (cfr. de lening aangegaan in 2015 

voor de klimzaal) 

● ondersteuning bij het verwerven van subsidies 

Beslissing: 

● antwoord aan VBW: 

○ digitaal of fysiek overleg indien gewenst door VBW-bestuur 

○ een renteloze lening van 15.000 € terugbetaalbaar in 3 jaarlijkse 

schijven van minstens 5.000 €/jaar is mogelijk 

○ KBF wil advies geven voor het opstellen van een dossier tot 

subsidiëring door de Vlaamse overheid i.k.v. bovenlokale 

sportinfrastructuur 

○ graag verduidelijking m.b.t. de vraag tot “tegemoetkoming van KBF” 
(Herman De Kegel)  

6.6. Vlaams Sporttribunaal. 



Het Vlaams Sporttribunaal was voorheen het Vlaams Dopingtribunaal. Onder impuls 

van VSF wordt aangedrongen op een herbevestiging van de mandaten van de 

huidige bestuurders. Hiervoor wordt een Bijzondere Algemene Vergadering 

bijeengeroepen. 

Beslissing: 

●  standpunt VSF wordt gedeeld en volmacht verleend aan VSF of een 

federatie die zal aanwezig zijn. (Bruno Vermeeren) 

6.7. Kei van de KBF.  

Beslissing:  

● de procedure voor nominatie en verkiezing Kei van de KBF in gang zetten 
(Bruno Vermeeren)   

 

Volgende bijeenkomst: maandag 12 oktober om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

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


